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Prokrasto de la jarkunveno
La kronvirusa pandemio devigis la organizantojn de ĉiaspecaj kunvenoj
nuligi ilin, prokrasti ilin aŭ transformi ilin al retaj eventoj. Ankaŭ la jarkunveno de Dana Esperanto-Asocio estas prokrastita al:

la 12-a kaj 13-a de septembro 2020
La kunvenejo tamen restos la sama: Danhostel en Ishøj. Ankaŭ la eksterlanda preleganto, Ilona Koutny. Pliaj informoj sekvos en la venonta numero de ĉi tiu revuo. Bonvolu aliĝi laŭeble frue, ĉar ni bezonas scii
anticipe kiom da partoprenantoj estos.

Aliaj sekvoj de la pandemio
La klubajn kunvenojn en Kopenhago oni provas daŭrigi per Skajpo. Samkiel aliaj el la retigitaj Esperanto-kunvenoj, estis nombro da teknikaj problemoj, kaj pro la necerteco mankas en ĉi tiu numero novaj informoj pri la
estontaj klubkunvenoj. Malgraŭ la teknikaj komencaj malfacilaĵoj, tamen
multaj internaciaj kunvenoj jam tre sukcese okazis rete. Unu el ili estas la
7-a Irana Kongreso en aprilo, al kiu la multfoja prezidinto de UEA
Humphrey Tonkin liveris tre aŭskultindan paroladon. Ni represas ĝin en ĉi
tiu numero.
Ankaŭ la Universala Kongreso en Montrealo estas prokrastita – du jarojn!
Tio tamen ne senkuraĝigis niajn kanadajn samideanojn. Rakontas la
sekretariino de la Loka Kongresa Komitato, Ĵenja Amis:
“ … nun ni estos la plej sperta LKK iam ajn!”, serĉas unu el niaj
teamanoj. Ni ridas, eĉ se ni estas tute elĉerpitaj: fizike kaj mense.
– kaj plue:
Ni esperegas ke la montreala kongreso okazos eĉ pli granda ol ni
originale planis, kaj en la plej sekuraj kondiĉoj, kun esperantistoj el
ĉiuj landoj. Ni esperas ke tiuj, kiuj planis veni al Montrealo, venos,
kaj ankaŭ tiuj kiuj ne pensis veni ĉi-jare, venos poste. Ĉe ni en
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Kebekio, dum ĉiuj estas hejme pro la epidemio, estiĝis tradicio afisi
en la fenestroj, sur la pordoj, en la vitrinoj de la fermitaj vendejoj
ĉielarkojn, kun la skribaĵo “Ĉio iros bone” – “Ça va bien aller”.
Jes, ĉio iros bone, kaj la ĉielarko venos post la pluvo. Ni sendas al vi
niajn plej varmajn salutojn el Montrealo kaj deziras al vi kaj viaj
familioj esti kaj resti sanaj, kaj esperi, kaj ... atendi ĉielarkon – ĝi
venos, sendube!

Mesaĝo de la prezidanto de UEA
Karaj membroj de Universala EsperantoAsocio kaj ĉiuj samideanoj tra la tuta
mondo!
Kiel prezidanto de UEA mi alportas al vi
mesaĝon de kuraĝo kaj espero.
Kompreneble kompaton por la familioj de
karaj esperantistoj rekte trafitaj de la
hodiaŭa sankrizo ni ĉiuj sentas kaj
transsendas. Tamen tute klaras ke la
mondo bezonas ĉiam pli nian kontribuon
al ĝia bonfarto. Ni estas en historia momento en la vivsperto kaj evoluo de
la homaro. Pri tiu konstato neniu sentas sin neinformita. Dum pli ol
jarcento, simila situacio neniam tuŝis samtempe preskau iujn popolojn de
la tero. Rezulte multaj spertas neordinarajn maltrankvilon kaj necertecon
pri sia estonteco. Tiun sankrizon sekvas krizo ekonomia, kiu lasos neniun
individuon aŭ asocion netuŝita, inkluzive nian karan UEA.
Do kial kuraĝo kaj espero? Nia D-ro Zamenhof vidis, spertis kaj profunde
sentis en sia tempo la plej ekstremajn atencojn al la homara trankvilo,
kiujn la sociaj cirkonstancoj povis trudi al ĝi. Li mem profesie dediĉis sin
al la tag-al-taga prizorgo de pacientoj suferantaj pro okulkondiĉoj, ĉu riĉaj
ĉu malriĉaj, kaj ĉefe la lastaj. Kaj krome li sentis en la propra urbo precize
tiujn konfliktojn intergentajn, interreligiajn, kaj interpersonajn, kiuj estis
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kondukontaj al tio kion li plej sopiris malhelpi, la eksplodo de tutmonda
milito, kiu potenciale lasus la homaron senespera, elĉerpita, ne plu kapabla
koncepti kiel povos okazi la necesa ŝanĝo en la homa karaktero.
Li tragedie ne postvivis por vidi mem pli belan estontecon, sed post la
krizo de la unua mondmilito, lia ideo egaligi kaj plijustigi la komunikan
sperton de ĉiuj popoloj pli plene floradis, ankaŭ en oficialaj rondoj, kaj
pravigis la ĝustan direkton de ĉiuj liaj revoj. Malgraŭ aliaj postaj fortaj
batoj, precize en krizaj situacioj la esperantistoj, en la avangardo de ĉiuj
bonkoraj homoj, trovis la eblon per sia komuna idealo rekunigi homojn de
plej diversaj politikaj kaj ideologiaj sintenoj, kiel modele okazis en Hispanio post la intercivitana milito antaŭ okdeko da jaroj. Tie kaj en multaj
lokoj tra la mondo, ili trovis la okazon reciproke sin helpi trans la landlimoj, trans la politikaj kaj lingvaj bariloj, kaj montri pli da amo al la najbaro ol iam ajn antaŭe.
Ni vidis laŭ raportoj ĉie en la mondo la
heroismon de individuoj kiuj el sia koro ne
ĉesis helpi aliajn, ofte malgraŭ danĝero al si
mem. Tio respondas al la sopiroj de la homaranismo kiun volis disvastigi D-ro Zamenhof.
En kondiĉoj facilaj aŭ malfacilaj, ĉiam venkas
la deziro kompreni kaj subteni niajn kunhomojn en iliaj personaj bataloj.
Ankaŭ ni en UEA trovas nin en periodo de maltrankvilo, pri la financa
stato de nia Asocio, pri ĝia kapablo adaptiĝi al nia nova mondo kaj proponi
servojn kiuj rezultigos ne malkreskon, sed kreskon en nia membraro.
Kreskon en la allogo de nia ideo por kapti la imagon de tiuj kiuj amase
venis al retinstruejoj de nia lingvo. Por doni al ili kialon uzi kaj subteni
nian lingvon kaj la Asocion kiu povas plej efike informi pri ĝi kaj subteni
ĝian progreson mondskale.
Dum la unuaj monatoj de ĉi tiu jaro, la agado de la Estraro de UEA estis
tiel escepte intensa ke ni ne ĉiam povis gustatempe atenti kaj liveri ĉion
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kion oni rutine atendas de ni. Ni devis fari multajn pezajn decidojn,
decidojn kiujn foje neniam devis fronti antaŭa Estraro de UEA. Tamen
kuraĝigajn aferojn mi povas raporti. Mi trovis en miaj estraraj kolegoj
esceptajn paciencon, kunlaboremon, bonvolon kaj fidindecon, kio
rezultigis elstaran demokratiecon de niaj decidoj. Krome, kiam mi aŭ kiu
ajn alia estrarano ne povis tuj atenti gravan aferon en sia kampo pro
laborejaj aŭ aliaj defioj, kaj tio okazis al pluraj el ni ankaŭ lastatempe,
ĉiam staris pretaj aliaj por transpreni la torĉon. Mi povis fidi ke la homoj,
kiuj laboras nun por UEA, havas juĝkapablon kiu ne bezonas superregadon, sed simplan fidon kaj subtenon, pro tio ke ili faras la laboron kun
plej bonaj motivoj kaj kompetento.

Ni plene uzis la lastan periodon por decidoj, pasintjare tute ne antaŭvideblaj, rilate la okazigon de la Universala Kongreso en Montrealo. Kiel
vi scias, post ekzamenado de ĉiuj faktoroj meze de situacio, kiu ŝanĝiĝis
de unu tago al alia kaj montris ĉiam novajn facetojn, ni alvenis al rapida
sed trankvila konkludo: “movo de la Montreala UK al 2022.” Tiu decido
devis okazi en la precize gusta momento. Nia hotelo-konferencejo en
Montrealo, por protekti siajn financajn interesojn, insistis ke se ni nuligus
la Kongreson sen ilia aprobo, ni ŝuldus al ili laŭkontrakte grandegan monsumon, ĉiujn deponojn kaj krome monpunon pro rompo de la kontrakto.
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Ni tamen sciis ke ni estas bone motivitaj, ĉar ni deziras protekti niajn
membrojn kaj ankaŭ la lokanojn kaj la najbarojn de niaj kongresanoj, kiam
ili reirus hejmen. Mi do preparis leteron al la hotelestroj kun la helpo de
ĉiuj estraranoj, la LKK, la Ĝenerala Direktoro, la KKS kaj mia advokato,
leteron kiu montris nian deziron fari justan decidon por ĉiuj, kaj indikis
firman kredon ke ankaŭ ili deziras nur la plej bonajn rezultojn por siaj
klientoj sub ĉiaj cirkonstancoj. En tiu preciza momento nuliĝis pluraj
someraj arangoj tra la mondo, inkluzive festivalojn en Montrealo mem, kaj
tion mi povis inkluzivigi samtage kiel la forsendo de la letero. La vojo
estis preparita. En malpli ol unu tago ni ricevis, je surprizo de pluraj, plej
afablan leteron de la hotelaj direktoroj, kiu plene kontraŭdiris ilian antaŭan
sintenon kaj montris grandan estimon pri la laboro, kiun ni faris por studi
la situacion objektive kaj klarigi niajn konkludojn. Neniu monpuno. Ĉiu
antaŭpago repagota, eĉ por servoj jam provizitaj. Ni montris nian
komprenon pri ilia situacio, agnoskis ilian jam montritan bonvolemon, kaj
ricevis samon de ili.

Granda helpo por UEA, kiu tamen pro jamaj elspezoj por organizi kaj
diskonigi la Kongreson certe frontos deficiton pro ĝia manko, kaj la neceso
krei anstataŭajn aranĝojn por ne perdi la ĉiujaran impeton de la UK. Pro
tio ni multe dankos pro la kompreno kaj la helpo de la membraro. Tamen
la Estraro faris du decidojn, kiuj en tiu situacio ŝajnis simple justaj al la
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membroj. Unue repagi ĉiujn antaŭmendojn por hoteloj kaj ekskursoj sen
administra kosto. Ne estis respondeco de la mendintoj, kiuj fidis prizorgi
tion antaŭe. Due, ĉar nia regularo ne permesas redoni kotizojn, ni aplikos
la jam pagitan kotizon al la Kongreso en Belfasto en 2021 aŭ al la renaskiĝonta Kongreso en Montrealo en 2022. La kompatinda, ne kredeble
laborinta LKK Montrealo meritas, post almenaŭ kvin jaroj da pensado kaj
planado, vidi, sperti la fruktojn de tiu laboro. Ni ne povas sufiĉe gratuli ilin
pro la modela laboro jam farita, kaj pro la kuraĝo denove preni la torĉon
de niaj Olimpikoj, niaj Universalaj Kongresoj. Tio donos al ili la okazon
iom ripozi antaŭ ol reeklabori, ĉar organizado de Kongreso estas tempe kaj
forte elĉerpa. Tiu decido lasos al ni daŭre plani por Belfasto, kiu en tiu jaro
ofertas aparte favorajn kondiĉojn pro la deziro kuraĝigi konferencojn kaj
turismon en lando, kiu fine trovis pacon post tiom da jaroj de konflikto kaj
perforto. Tiel ni agnoskos kaj volonte festos la rezultojn de jaroj da paciga
laboro de dediĉitaj civitanoj, kiuj ne akceptis ke daŭra konflikto estu
identigilo de iliaj lando kaj popolo.
Tia estu ĉiam pli la mondo kiun ni deziras, kaj povas antaŭvidi post la
krizo. Agoj ne pro timo ion perdi, aŭ pro manko de resursoj, sed pro deziro
trovi solvojn al niaj personaj, asociaj, kaj mondaj problemoj per plia
kunigo de la fortoj kaj inteligento de la monda civitanaro. Ĝuste pro tio
UEA restas daŭre en oficialaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko,
por helpi al ili venki ĉiam pli da bariloj al efika agado por monda
plibonigo, inkluzive la barilojn lingvajn. Nun estas momento en kiu ni
kune marŝu laŭ la deklaro de UN, publikigita jam antaŭ nelonge en nia
lingvo, por redukti kaj eviti konfliktojn kaj militojn, cele al evidenta bono
por la tuta homaro. Kaj se ni spertos iun ajn paŭzon de perforta militado en
la venontaj semajnoj aŭ monatoj, tio daŭru.
Duncan Charters
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Pri la arkivo
Komence de marto ni fine sukcesis finordigi la arkivon de DEA. Ĉio nun
estas en skatoloj kaj preta por esti sendota al la Regna Arkivo en Viborg.
La Arkivo tamen restas fermita ĝis la 10-a de majo, kaj intertempe niaj
arkivaĵoj restas en la hejmo de nia prezidanto. La libroj de nia biblioteko
jam en februaro estis aŭ forĵetitaj, aŭ donacitaj al la Reĝa Biblioteko, aŭ
(malgranda kvanto) transportitaj al nia nova kunvenejo. Kvaran parton de
la libroj ni planas sendi al Afriko.
Jen bildo de la transportisto de la Reĝa Biblioteko, kiam li venis por forveturigi la librojn. Kiel komentis Peter Wraae: “Estis iom malĝoja tago.”
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Jen foto de Jens Larsen, kiam li ankoraŭ luktis por krei ordon en niaj
multaj malnovaj paperoj:

Kaj jen unu el la pli humuraj trovaĵoj en la arkivo, ekzemplo de la bildstrio
“Patro de kvar”:

Ho – tiu sinjoro Møller kiu instruas al ni la anglan, li vere estas lerta …
Li parolas angle kaj france kaj germane kaj itale kaj Esperante … !
Nu jen – ĉu li parolas ankaŭ Esperanton?
Jes, kvazaŭ indiĝeno!
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Kopio de la liverkontrakto inter DEA kaj la Regna Arkivo
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Esperanto: esprimilo homa
Parolado de Humphrey Tonkin al la 7-a Irana
Esperanto-Kongreso, la 18-an de aprilo 2020
Mi volas paroli hodiaŭ pri temo eble iom abstrakta sed
tamen grava – la ekesto de Esperanto kaj ĝia rolo en nia
moderna mondo. Samtempe tiu ĉi estas prelego, ne
inspira parolado. Espereble vi pretos atenti kaj mi
povos diri al vi ion novan …
Iom da historio
En la tempo de Zamenhof, tri lingvoj havis proksimume egalan influon en
la aferoj de Eŭropo: la franca, la germana, la angla.
Francaj intelektuloj de tiu epoko ligis la francan lingvon al la klasika
tradicio, konsiderante sin la heredantoj de la granda Roma Imperio kaj la
gloroj de la latina lingvo. La franca ĝuis altan prestiĝon.
Germanaj intelektuloj same identigis sin kun la klasika tradicio. Sed por ili
temis pri pli vasta tradicio: ili identigis sin ne nur kun la latina sed ankaŭ
kun la greka: fakte kun la hindeŭropaj lingvoj ĝenerale. La eltrovo de la
hindeŭropa “familio” de lingvoj estas atribuebla al britaj funkciuloj en
Hindio fine de la dekoka jarcento, sed ĝi estis aparte kaptita de la
germanlingvanoj, kiuj baldaŭ sin identigis kun la integrigo de la sanskrita
kaj la persa en la intelektan kaj filologian historion. Interalie la germanoj
komencis vastajn arkeologiajn esplorojn tra Mezoriento. Samtempe, kaj eĉ
pli decide, ili ankaŭ kreis la koncepton de la “esplora universitato” kie
dominis ne tiom la instruado de junuloj kiom la scienca esplorado.
La angla lingvo gajnis vastan adeptaron pro ekonomia kresko de Britio kaj
de Usono kaj la samtempa ekspansio de la kolonioj, precipe Aŭstralio kaj
Kanado, kaj sekve de tutmonda komerco. Ankaŭ Francio simile ekspansiis,
la germanaj ŝtatoj kaj poste la unuigita Germanio malpli. Sed la germana
siavice ĝuis gravan pozicion en la scienco (inkluzive medicinon), kaj la
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franca en la mondo de internacia diplomatio. Usono baldaŭ kaptis de la
germanoj la ideon de universala universitato, samtempe dediĉita al
instruado kaj esplorado, kaj kun emfazo je doktoraj studoj. Tio do ankaŭ
fortigis la anglan lingvon.
Ne nur tio: kresko de moviĝo ene de Eŭropo, kune kun kresko de klerigo,
kreis lingvajn problemojn kie ili ĝis tiu punkto apenaŭ ekzistis: la germana
regis en Centra Eŭropo, la franca en okcidenta Eŭropo. En Orienta Azio,
kune kun la industriigo de Japanio, kreskis la influo de la japana. Simila
ekspansio okazis rilate la araban, sed temis pri esence religia ekspansio. La
ekspansio de la araba kaj la japana estis plejparte regionaj fenomenoj,
same kiel la pozicio de la turka, la persa, la hindia k.s. La ĉefaj eŭropaj
lingvoj tamen aspiris al tutmonda influo.
En tiun konfuzon de lingvoj plonĝis Zamenhof. Kvankam abundas
ĝermanaj radikoj en Esperanto, Zamenhof identigis sin kun la latina
kontinuo, kiun siavice apogis la francaj intelektuloj: la gramatika sistemo
de Esperanto, kvankam draste simpligita, similas tiun de la latinidaj
lingvoj. Nur en lastaj jaroj oni klarigis, ke je pli profunda nivelo tiu
gramatiko havas elementojn similajn al ekzemple la ĉina.
La leksikon Zamenhof prenis ĉefe el la latinidaj lingvoj, la semantikon el
la ĝenerala semantika provizo de la eŭropaj lingvoj.
Alivorte dirite, Zamenhof ekspluatis la propran scion de lingvoj, sed kun
emo ligi sin al la (laŭ reputacio) intelekte kaj literature supera franca
lingvo – do ne al la germana lingvo kaj ties branĉoj, malgraŭ tio, ke la
patro estis instruisto de la germana. eĉ oni povus argumenti, ke certagrade
Zamenhof reagis kontraŭ la germana.
Ne mankas influo de la rusa kaj rusdevenaj lingvoj en Esperanto, en la
vortprovizo, la semantiko, kaj la kutima uzado, sed al tiuj lingvoj mankis
la prestiĝo identigebla kun la franca – kaj Zamenhof tre konscie celis krei
prestiĝan lingvon, kiu superu la kutimajn kritikojn kontraŭ arte kreitaj
lingvoj, ke ili estas nur limigitaj esprimiloj sen beletraj kaj historiaj
tradicioj. Nur tiel li havus ŝancon akiri la subtenon de la opiniformantoj.

Evidente, Zamenhof uzis lingvajn elementojn kiujn li konis, kaj atentis pri
la grandaj fluoj en la filologio kaj lingvistiko de la periodo. La identigo,
fine de la dekoka jarcento, de komunaj radikoj inter la latinidaj kaj
ĝermanaj lingvoj unuflanke kaj la sanskrita kaj la persa aliflanke, do la
eltrovo de la “hindeŭropa lingva familio”, nur plifortigis la decidon de
Zamenhof identigi sin kun la franca lingvo, kies intelektuloj spuris la
propran lingvan pasintecon de la latina lingvo de Vergilio kaj Horaco, pere
de la frankoj de la regiono en la nuna orienta Francio kaj okcidenta
Germanio, ĝis la t.n. “aŭtentikaj heredantoj” de la latina tradicio, nome la
francoj.
Ĉu mi aldonu, ke iasence tiu tuta klasika tradicio estis blufo: spaca
vojaĝanto en vizito al nia planedo antaŭ, ni diru, 2500 jaroj verŝajne
elektus la persan aŭ la ĉinan por krei sian mondan lingvon?…
Sed, por reveni al mia kerna argumento…
Jen la esenca paradokso de Esperanto: ĝi celis tutmondan uzon, sed celis
tiun tutmondiĝon en la kunteksto de eŭropa ekspansiismo – kaj la
ekspansio de la hinda-persa-greka-romia influsfero.
Perfekto aŭ utiligeblo?
Lingvistike, do, Esperanto ne estas neŭtrala. Fakte, se oni imagas neŭtralan
lingvon kiel lingvon kiu enhavu etajn partetojn el ĉiuj regionoj de la
mondo, la rezulto estus neŭtrala nur en la senco, ke tiu lingvo estus egale
malfacila por ĉiuj popoloj. Kaj, cetere, eĉ se tia “tutmondeco” eblus en la
vortprovizo, ĝi verŝajne ne eblus gramatike, kie ja necesas elekti unu
sistemon super aliaj. Kaj semantike tia neŭtrala elekto kreus veran kaoson.
Zamenhof celis ne universalecon lingvan, sed facilecon kaj
esprimkapablon – ne perfekton sed utiligeblon. Mi argumentus, ke li bone
atingis tion.
La itala profesoro kaj verkisto Umberto Eco dediĉis signifan atenton al
Esperanto en sia libro de antaŭ dudek kvin jaroj La serĉado de la perfekta
lingvo. Sed eĉ se poetoj celas perfektan esprimpovon en la kreo de siaj

verkoj, kaj eĉ se iasence Zamenhof posedis la kreemon de poeto, lia celo
en la kreo de Esperanto ne estis perfekteco sed utileco.
Mi ne povas tro forte emfazi tiun aspekton de Esperanto: ĝi ne estas
perfekta lingvo, nek celas esti perfekta lingvo: ĝi estas lingvo por la facila
utiligo de ni neperfektuloj, kiuj baraktas konstante kun lingvaj problemoj
kaj lingva malegaleco.
Ĝi ne estas egale facile lernebla de la parolantoj de ĉiuj lingvoj. Dum ni
parolantoj de la angla aŭ la persa povas trovi komunajn elementojn en la
gramatiko de Esperanto, kaj dum parolantoj precipe de la angla trovas
amason da radikoj kiujn ili konas, japanaj esperantistoj ne ĝuas tiun
avantaĝon. Iliaj problemoj estas aliaj ol tiuj kiujn frontas ĉinoj, sed ankaŭ
ili trovas la komencajn paŝojn malfacilaj.
Sed Esperanto estas multe pli facile lernebla ol la tiel nomata internacia
lingvo la angla – kaj la aliaj eŭropaj lingvoj.
Fakte, en la batalo de la lingvoj kiun Zamenhof frontis en la finaj jaroj de
la denaŭa jarcento, estis ĉefe la angla kiu grandparte sukcesis. La britoj kaj
usonanoj (kune kun kanadanoj, aŭstralianoj ktp.) troviĝis ĉe la ĝusta flanko
en du mondmilitoj, dum la germanoj malvenkis ambaŭfoje. Tio, en
kombino kun la efiko de faŝismo en la 1930aj jaroj, esence detruis la
avantaĝojn de la germana lingvo en la sciencoj. La francoj posedis vastan
reton de kolonioj, sed nur la britoj sukcesis starigi fortajn memstarajn ĉefe
anglalingvajn ŝtatojn en Aŭstralio, Novzelando, Kanado, Barato kaj
Sudafriko. Dume la usonanoj vastigis sian ekonomian hegemonion tra
grandaj partoj de la mondo kaj mem evoluigis la proprajn internajn
edukajn kaj ekonomiajn fortojn.
En la diplomatio la batalo certagrade daŭris kaj daŭras. Decida estis la
elekto de du oficialaj lingvoj en la Ligo de Nacioj en 1919-20: la angla kaj
la franca. Post la invento de simultana interpretado kaj la fondo de
Unuiĝintaj Nacioj, la nombro de lingvoj oficiale uzataj en Unuiĝintaj
Nacioj kreskis ĝis ses, sed ĝis hodiaŭ la du laborlingvoj de la Sekretariato
de UN restas la angla kaj la franca. Pli kaj pli dominas la angla. Samo

okazis ankaŭ en la Eŭropa Unio, kie amasas la oficialaj lingvoj sed la
angla fariĝas ĉiam pli forta.
Pasinteco kaj estonteco
Ĉu, do, Esperanto havas ŝancon? Ĉu tiu eta lingvo de Zamenhof, kiu
neniam ĝuis la subtenon de la oficialaj instancoj nek la diversaj ŝtatoj,
povas ludi rolon en la estonteco de la internacia vivo?
Unue necesas emfazi, ke en la 1880aj jaroj, kiam la batalo de la lingvoj
flamis en la internacia vivo, Esperanto nur je tiu punkto ekestis. La
regantoj de la grandaj ŝtatoj sisteme ĝin rezistis, argumentante, ke ĝi estas
lingvo nur de kelkaj stranguloj kaj ke ĉiuokaze ĝi havas nek la riĉecon nek
la historion de la tielnomataj grandaj lingvoj. La subita kresko de la lingvo
en la jaroj post la Unua Mondmilito estis esence nuligita ne de la limigoj
de la lingvo mem sed, male, de ĝiaj kapabloj: la soveta registaro de Stalin,
ektrovante, ke sovetaj civitanoj tro efike komunikas per Esperanto al
eksterlando la mankojn de Sovetunio, fermis la movadon kaj persekutis
ĝiajn subtenantojn; kaj faŝistoj ĉie ĝin kontraŭis. Post la Dua Mondmilito,
la venkintaj ŝtatoj ne interesiĝis pri neŭtrala solvo de la problemo de
internacia komunikado, sed preferis en plej bonaj okazoj sin apogi per la
novaj sistemoj de simultana interpretado. Sovetunio forte subtenis la rusan
lingvon, kiu gajnis iom da influo en la sciencoj, sed kun la kolapso de
Sovetunio kolapsis tiu influo.
Kaj hodiaŭ ne mankas parolantoj kaj uzantoj de la Internacia Lingvo:
verŝajne estas pli da sciantoj de la lingvo hodiaŭ ol iam ajn en ĝia historio.
Samtempe ni frontas novajn defiojn. La antaŭenmarŝo de la teknologio
draste faciligas la tradukadon kaj baldaŭ havos similan efikon je
interpretado; la konkurenco inter la ŝtatoj plifortiĝis kaj la multflankismo
reduktiĝis. Fakte, oni havas la impreson, ke, almenaŭ en la politiko, ju pli
oni faciligas la interlingvan komunikadon, despli oni uzas ĝin por
reciproke insulti, por fortigi la propran pozicion koste de aliaj, por aserti la
propran superecon.

Kaj ĉion ĉi oni faras meze de pandemio kiu minacas ĉiujn homojn, ĉiujn
landojn, kaj en klimata krizo kiu povus detrui la planedon. Se tiel estas,
tiuj kiuj kondamnas la zamenhofan lingvon kiel frenezaĵon estas mem
frenezaj, kaj tiuj kiuj subtenas tiun lingvon saĝe komprenas fundamentan
veron, nome la neceson sekvi la vojon de paco, de komuna interhelpo, kaj
de universalaj solvoj al la problemoj kiuj minacas la planedon.
En la dektri jardekoj depost la kreo de Esperanto, tiu lingvo fariĝis plene
esprimpova, plene kapabla kiel lingvo. Zamenhof saĝe transdonis la
evoluon de la lingvo al ĝiaj uzantoj: li retiriĝis el sia rolo kiel kreinto de la
lingvo kaj lasis la esperantistojn mem ĝin kultivi. Kiam iuj esperantistoj
sugestis, ke oni povas plibonigi la lingvon, la plimulto de la uzantoj de la
lingvo tamen daŭrigis la uzadon de la lingvo kiun ili jam lernis – ĉar jam
en 1907, la jaro de la Ido-skismo, la lingvo, nur dudekjara, jam fariĝis
plene uzebla lingva sistemo. La perfektistoj transiris al Ido kaj poste al
diversaj aliaj eĉ pli “perfektaj” lingvaj sistemoj, kaj fine disipiĝis en la
aeron kiel nura lingva nebulo. La veraj idealistoj, kiuj volis solvi la
problemon de la lingvoj, restis fidelaj al Esperanto.
Mi jam sugestis, ke hodiaŭ Esperanto havas pli da scipovantoj kaj uzantoj
ol iam ajn en sia historio. Tio okazas parte pro la Interreto, per kiu oni
povas relative facile lerni la lingvon – kaj tre facile utiligi ĝin. En la reto
abundas materialo en Esperanto, abundas metodoj por kunligiĝi kun aliaj
uzantoj de la lingvo, tiel ke kreiĝas virtuala lingva komunumo vere
potenca.
La koncepto de egaligo
Sed en tiu situacio perfekto estas malamiko de bono: oni povas tiel
perfekte uzi la lingvon, tiel bone ĝui ĝin, tiel facile ligiĝi kun homoj en
aliaj partoj de la mondo, ke oni forgesas, ke Esperanto estas pli ol lingvo
por persone kontaktiĝi kun simpatiuloj en aliaj landoj. Esperanto estas
respondo al pli granda problemo ol tio – nome al la esenca malegaleco de
lingva komunikado en la mondo. Bele, ke oni praktikas lingvan egalecon
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en tiuj personaj kontaktoj; malbele, ke oni nesufiĉe atentas la fundamentan
ideon malantaŭ Esperanto – tion kion oni povus nomi la egaliga ideo.
Kion mi celas per tiu nocio de “egaligo”? Ĉie en la mondo oni vidas
ekzemplojn de la lingva diskriminacio. Tiu kiu posedas la anglan lingvon
ne nur havas avantaĝon en la internaciaj aferoj per sia scio de tiu lingvo,
sed povas uzi tiun scion por malavantaĝi aliajn. Facile la unuopaj usonanoj
dungiĝas en la sekretariato de Unuiĝintaj Nacioj, sed la ĉinoj (ekzemple)
devas investi en tuta eduka sistemo por krei homojn kapablajn lingve
konkurenci por tiuj postenoj. Kaj eĉ en plej bona okazo, denaska parolanto
de la angla lingvo ĝuas avantaĝojn en la intertrakto, povas pli facile
esprimi sin, povas pli facile persvadi.
Bedaŭrinde la fluaj nedenaskaj parolantoj de la angla lingvo estas tiel
fieraj pri la propra scio, ke ili, konscie aŭ subkonscie, baras la vojon al siaj
samlingvanoj per la propra lojaleco al la angla lingvo. La angla estas ne
nur utila: ĝi estas ankaŭ prestiĝa – kaj prestiĝo dependas de la ekzisto de
homoj kaj lingvoj al kiuj mankas prestiĝo.
Mi mencias Unuiĝintajn Naciojn ĉar, kiel reprezentanto de Universala
Esperanto-Asocio ĉe UN, mi konas ĝin plej bone. Sed tio kion mi diras
estas same aplikebla al ĉiuj flankoj de komerco, de diplomatio, de scienco:
la uzo de naciaj lingvoj en internaciaj kuntekstoj estas esence neegaleca.
Fakte, la lingvoscio, kaj la prestiĝo aŭ manko de prestiĝo de unuopaj
lingvoj, havas sian efikon je ĉiuj niveloj de la homa socio. Parolantoj de
minoritataj lingvoj suferas diskriminacion kaj devas porti la ŝarĝon de
lernado de dua lingvo por roli en la propra nacia socio. En multaj okazoj,
iliaj lingvoj estas eĉ ne uzataj en lernejoj, kaj ili do devas akiri novan
lingvon eĉ por edukiĝi. Ofte, la rezulto estas, ke ili estas porĉiame en
malavantaĝa pozicio. Kaj la parolantoj de la domina lingvo laboras por
sekurigi sian superan pozicion, ignorante la artajn kreaĵojn de tiuj
minoritatoj, ekskludante ilin el la ekonomio, ekspluatante ilin.
Tio okazas ĉie en la mondo. Lingvoj estas unu el la ĉefaj motivigoj de
diskriminacio, forpreno de homaj rajtoj, bagateligo de aliaj. Kiel mi diris
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pli frue: prestiĝo dependas de la ekzisto de neprestiĝo; egaleco de tiuj en
superaj pozicioj dependas de malegaleco de aliaj; supero supozigas
malsuperon kaj malsupero supozigas superon.
Bedaŭrinde ni esperantistoj, ĝuante la lingvan donacon de Zamenhof,
neglektas la disvastigon de la ideoj malantaŭ ĝi. Ne sufiĉas scipovi
Esperanton: necesas uzi ĝin. Ne sufiĉas uzi Esperanton: necesas disvastigi ĝin. Ne sufiĉas disvastigi Esperanton: necesas disvastigi la fundamentan ideon malantaŭ ĝi – tiun de lingva egaleco. La problemo de
lingvoj en la mondo ne estas nur problemo de kompreno sed ankaŭ
problemo de socia ordo: por krei internacian harmonion oni bezonas
internacian lingvon.
Tiuj estas grandaj ideoj. Indas ankaŭ malhisi ilin al la nivelo de ni
simpluloj. Mia mesaĝo simplas: necesas labori por nia idealo per ĉiuj eblaj
rimedoj, ĉar ĝi estas fundamenta elemento en la vojo al mondo pli kapabla
fronti la problemojn kiujn ni ĉiuj frontas – la problemojn de sano, de milito
kaj paco, de edukado, de egaleco, de klimata bonfarto – problemojn
homajn, solveblajn per solvoj homaj – solveblajn ankaŭ per utiligo de
egaliga kaj egaleca internacia lingvo.

Hector Hodler, la fondinto de UEA
La 31-a de marto 2020 markas la 100-jariĝon de la morto de Hector
Hodler, Fondinto de UEA kaj motoro de la revuo Esperanto. Li estas inter
la plej gravaj laborinto por nia afero. De la junulara agado ĝis
bestoprotektado kaj la pacproblemo, de pluraj iniciatoj ĝis la vasta
kunordigo de la Movado, sennombraj estis liaj kontribuoj.
Hodler naskiĝis en Ĝenevo la 1-an de oktobro 1887, en la jaro kiam aperis
la Unua Libro. 16-jaraĝa li lernis Esperanton kune kun sia samlernejano
Edmond Privat, kun kiu li fondis lokan klubon kaj kreis la revuon Juna
Esperantisto. Jam en tiu jaro la revuo aperis en 6 numeroj kaj fariĝis
internacia organo ligantan junajn Esperanto-parolantojn. Ĝi daŭris ĝis
1914.
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Hodler ankaŭ kontribuis la plurtema revuo
Tra la mondo, fama pro la kvalitoj de
ilustraĵoj kaj unika en la frua epoko de
Esperanto. En 1905 li aperigis sian tradukon
de la klasika novelo Paŭlo kaj Virginio,
majstroverko de Bernardin de Sain Pierre,
kiu profunde kritikas la dividon de sociaj
klasoj en Francio de la 18-a jarcento.
En 1916 Hodler partoprenis la 2-an
Universalan Kongreson en sia naskiĝurbo,
kaj estis aparte tuŝita de la ideoj pri la
internacia organizado de la movado, pere de
Esperanto-konsuloj,
laŭ
propono de
Théophile Rousseau kaj Alphonse Carles.
Tiuj ideoj kogruis kun liaj deziroj organizi internacian reciprokan helpon
inter homoj de bona volo kaj el tio ekestis la ĝermo de Universala
Esperanto-Asocio. En 1907 Hodler transprenis la redaktadon de la revuo
Esperanto, fondita du jarojn antaŭe de la franca anarkisto Paŭl Bertelot kaj
metis ĝin por plena utilo de la organizado de la movado, sed ankaŭ por
diskuti la socian vivon kaj mondan situacion de tiu epoko. Li redaktis la
revuon dum 13 jaroj, efektive ĝis sia morto, kun nur sesmonata paŭzo pro
la Unua Mondmilito. Kiel konate, la revuo daŭras ĝis nun kiel oficiala
organo de UEA kaj ĝia aprila numero de 2020 estis dediĉita al la memoro
de Hector Hodler.
Ĝis la 3-a UK en 1907, per la revuo Esperanto kaj kun Rousseau kaj
Carles, Hodler evoluigis la ideojn pri Esperanto-konsuloj (delegitoj), kaj
en 1908 li fondis Universalan Esperanto-Asocion kune kun Théophile
Rousseau. Hodler fariĝis ĝia Ĝenerala Direktoro kaj Vicprezidanto. Per
UEA li celis “krei fortikan ligilon de solidareco inter diverslingvanoj”.
Dum la milita periodo li organizis la Dummilitan Helposervon de UEA,
kune kun la tiama sekretario Hans Jakob. La agado kaŭzis valoran
agnoskon por la Asocio. Post la morto de Harold Bolingbroke Mudie,
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tiama Prezidanto de UEA en 1916, pro la milito la prezidanta posteno
restis vaka ĝis 1919, kiam Hodler estis elektita Prezidanto, la jaron antaŭ
sia forpaso, la 31-an de marto 1920, en Leysin, Svislando. Li tiam estis nur
32-jaraĝa.
Hodler heredigis al UEA la revuon Esperanto kaj sian Esperantobibliotekon, kiu nuntempe havas lian nomon. Li ankaŭ testamentis gravan
parton de sia havaĵo al UEA, kun la celo certigi ĝian ekziston.
En sia artikolo pri Hodler en Enciklopedio de Esperanto de 1934, László
Halka skribis: “Estas karakterize por lia nobla animo, ke en Ĝenevo li
aliĝis al la loka bestprotekta societo kaj diris, ke li ŝatus fari el UEA
asocion por protekti la homojn. Je la fino de sia vivo, dum la milito, kiam
li estis ofte malsana, li turnis sin ĉefe al sciencaj problemoj.” Halka ankaŭ
diras: “Hodler estis idealisto, sed kun granda praktika sento. Li pensadis
senĉese, kiel li povus fari Esperanton praktike uzebla, per tio preparante
internacian tuthomaran popolon. Li opiniis, ke oni ne devas apartigi la
mondlingvan movadon de la aliaj sociaj movadoj. Oni devas fari pere de
internacia organizo amasmovadon esperantan, malgraŭ ke li bone sciis, ke
Esperanto progresas jam per si mem, eĉ sen iuj specialaj organizaĵoj.”
Omaĝe al li UEA kuraĝigas al ĉiuj fariĝi kaj resti membro en UEA:
uea.org/alighoj/alighilo. Pri la vivo kaj verko de Hodler rekomendindas la
libro Utila estas aliĝo de Ulrich Lins, kies unua triono riĉe prezentas la
historion de Hodler kaj UEA; Novaj vojoj, kiu kolektas la elstarajn
artikolojn de Hodler pri la pacproblemo, aperintaj en la revuo Esperanto de
1915 ĝis 1917, kaj la originala romano Hodler en Mostar, de Spomenka
Štimec. Ankaŭ ĉi-jare aperos nova libro pri Hector Hodler kaj eblas trarigardi plurajn verkojn ciferece en la retejoj de la Nacia Biblioteko de
Aŭstrio.
Pri Hector Hodler Privat skribis: “Al tio, kion iniciatis la genio de
Zamenhof sur kampo lingva, li aldonis la necesan bazon sur la kampo
historia.”
Laŭ revuo Esperanto 4/2020
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Al ĉiuj edukistoj
Nun ni povas anonci al vi, ke ILEI
lanĉos la 53-an Virtualan EsperantoKonferencon ILEI kun nomo VEKI, en
la sama semajno, DE LA 25-A ĜIS LA
31-A DE JULIO 2020. Do provu trovi
agrablan lokon kun bona retkonekto,
komfortan seĝon, iom da manĝaĵoj kaj
trinkaĵoj; dum sep tagoj okazos prelegoj, debatoj, babiladoj, jogaj kursoj,
koncertoj kaj aliaj eventoj, per reta konekto, kiu ebligas diskutojn kaj
intervenojn. La programo aperos post diversaj esploroj survojaj. Estos
ankaŭ senprogramaj paŭzoj, kiuj povos esti koridoraj babiladoj, ĉar ni
havos la retkanalon 24 horojn tage dum sep tagoj. Regule la estraro de
ILEI eldonos anoncojn en ĉi tiu retejo www.ilei.info. Bonvolu viziti ĝin.
Ni petas vin eviti okazigon de aliaj retaj eventoj dum tiuj sep tagoj!

Al ĉiuj sanlaboristoj
En la nunaj tagoj, la rolo de medicinistoj unike gravas. Feliĉe ni delonge
havas nian propran fakan Asocion, tio estas la Universala Medicinista
Esperantista Asocio, kiu modele agis tra lastaj jaroj, kaj kiu povos ludi
eksterordinaran rolon en la reago de esperantistoj. Komentas kaj alvokas
la prezidanto de UMEA, D-ro Christoph Klawe:
En la nuna situacio elpaŝas kun informoj kaj komentoj kaj estas intervjuitaj
multaj Esperanto-parolantaj medicinistoj, kiuj ankoraŭ ne estas membroj
de nia UMEA. Aliĝo al UMEA ja eblas senkoste! Por havi fortan pozicion
por konvinki la ekstermovadan medicinan mondon de la avantaĝoj de
Esperanto, ni bezonas multajn membrojn. Do bonvolu instigi la nun aperantajn verdajn medicinistojn aliĝi al UMEA! Aliĝo eblas per retletero al
umea@uea.org kun la deklaro de la intenco kaj diskonigo de la poŝtadreso,
por nia membroregistro.
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Ni fidas, ke UMEA povos ludi gravegan rolon en nia reago al la defio. Sed
por tio ĝi bezonas arigi en sia membraro ĉiun Esperanto-parolantan kuraciston, flegiston, esploriston aŭ mediciniston! Informinterŝanĝoj inter
fakuloj povas okazi danke al nia lingvo, ili uzu tiun eblon! Poste ili povos
informi siajn enlandajn fakajn societojn kaj tiel la utilo de Esperanto
evidentos.
UMEA ankaŭ decidis organizi la jam delonge planitan
ĉi-jaran Internacian Medicinistan Esperanto-Kongresan
(21-a IMEK) laŭ maniero de interreta ZOOM-konferenco. La 21-a IMEK okazos la 17-an kaj 18-an de
julio. Titolo de la kongreso estos “Pandemio KOVIM19: historio, nuna stato kaj sekvoj“. Laborlingvoj estos
Esperanto kaj la angla.
Kongreskotizo estas 15 € por partoprenantoj kaj gestudentoj, kiuj pretas
prelegi, kaj 25 € por ĉiuj prelegantoj, kies prelegtekstoj ankaŭ aperos en
aparta kongreslibro post la kongreso.
Por aliĝi, ni petas sendi retleteron kun poŝtadreso kaj telefonnumero al la
estrino de la LKK, Katarina Faragó: info.21aIMEK@gmail.com aŭ
farago.kata@espmed.hu.
Ankaŭ demandojn pri la ĝenerala organizado, kongreskotizo k.t.p. ni petas
senpere sendi al la LKK.
Prelegojn bv. anonci ĉe la estro de la scienca komitato, profesoro
Vladimiro Opoka: umea@interia.pl
Tekstoj estos akceptitaj en Esperanto, angla kaj hungara lingvo, laŭeble
jam kun resumoj en Esperanto kaj/aŭ la angla.
Kompreneble vi rajtas dissendi la informojn al viaj naciaj Esperantoorganizoj, gazetoj k.t.p.
Informojn vi trovos ankaŭ per http://umea.fontoj.net/aktualajhoj.
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Esperanto – afrika lingvo?
La eŭropa movado neniel kolapsis, kvankam ĉi tiu numero eble lasas tiun
impreson. Sed ĉiam pli oftiĝas el aliaj kontinentoj novaĵoj kiuj pruvas ke
ankaŭ aliloke la interesiĝo pri Esperanto kreskas.
Indas raporti pri pozitiva afero: Fonduso de la germana ŝtato subtenis nian
trink-akvo-projekton en Kalima, DR Kongo – per preskau 50 mil eŭroj.
Dank al la fonduso de dungitoj de Robert Bosch (tutmonde konata pri
elektrikaj kaj elektronikaj iloj) donacis 13.500 kaj niaj samideanoj (AVEanoj kaj aliaj) kolektis preskau 5 mil. Intertempe la plej granda parto de tiu
kolekto (70.585 USD) atingis niajn amikojn Étienne kaj Alphonse en
Goma, kie ili aĉetos la teknikajn materialojn. Koncize: Étienne planis kaj
gvidos la konstru-laboron, oni konstruos akvo-prenilon el montara
rivereto, kaj 5 pliajn kvartalajn kranarojn. Krome ni esperas subtenon de
dungitoj de alia firmao por 2 pliaj kranaroj. Tiam 2/3 de la urbo ricevos
sanan trinkakvon ene de ĝis 300m. Denove koran dankon al ĉiuj
donacintoj.
Manfred Westermayer

De Honore Sebuoro el Ugando ni ricevis la ĉi-apudan poemon. Pri siaj
sentoj li skribas interalie:
Kiam mi persone aŭdas la vorton"Esperanto", mi sentas admiron, flugon,
inspiron kaj ĝojon. Mi ĝuas ne nur la lingvon mem, nek nur la ŝatatan de
mi legadon de E-libroj, ĝuas ankaŭ la interrilatojn de la Verda Stelanoklubanoj.
Nu,ni portu la verdan standardon kiel simbolon de la unuiĝo!
Kiu ajn estu nia aĝo, ni lernu!
Kvankam nekomprenetaj, ni iru antaŭen! Ni persistu ĝojaj!
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« Morto »
Ĉiu homo havas la devon morti
Ĉiu homo timas morton.
Militistoj, ankaŭ la ribeluloj.
Kiu konas vian kvaliton kaj vian koloron?
Sed kiel eviti vin, forkuri vin?
Vi alportas zorgojn, vi alportas larmojn
Vi ŝatas malfeliĉojn, vi forprenas iun ajn.
eĉ fiŝoj, kaproj, muŝoj, abeloj;
eĉ floroj, arboj kaj tiuj, kiuj kredas senmortajn;
Iru sub viajn akrajn klingojn.
eĉ la prezidantoj garditaj ĝis la dentoj;
Sed kiel vi ankaŭ mortigas ilin, do vi estas la plej forta.
Mortkondamnitoj sin miras.
Ke vi mortigu iliajn ekzekutistojn;
Antaŭ ol ni ligu ilin al la elektra seĝo.
Mi ne min plu miras pri vi,
De tiu, kiu tuj morgaŭ pasos.
Mi ne plu timas loĝi antaŭ la tombejo,
Sed mi tenas la timon.
De la tago, kie vi venos;
Kaj kiel!
Honore Sebuoro
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Esperanto en Benino
Esperanto-instruado estis relanĉita
en la lernjaro 2019-2020 en la ŝtataj
mezlernejoj n-ro 1 kaj 2 de
Lokossa, regiona ĉefurbo de
Benino.
Ĉe la mezgrada lernejo n-ro 1 la
kurso startis vendredon, la 22-an de
novembro 2019 kun 24 ĉeestantoj.
Ĉe la lernejo n-ro 2, la unua kurso
okaziĝis merkredon, la 5-an de
februaro 2020 kun 40 vizitintoj. Du
pliaj kursoj estis gviditaj dum la
februara unusemajna ferio ĝuste lunde la 24-an kaj merkrede, la 26-an.
En ambaŭ kazoj, la kursanoj estas inter 9- kaj 22-jaraĝaj. Krome, 1-a, 2-a,
5-a, 6-a, kaj 7-a estas iliaj studjaroj.
La kurskunvenoj donis eblecon al ĉeestantoj lerni pri kelkaj bazaj reguloj
de Esperanto. Temas interalie pri:
• legado kaj skribado de la alfabeto de Esperanto
• artikoloj difina kaj nedifina (singularo kaj pluralo)
• finaĵoj de substantivoj, adjektivoj, adverboj, pluralo kaj infinitivo,
• salutado,
• nombroj (de 0 ĝis 20)
• prefikso (mal).
Notindas, ke la kursojn gvidis Latifou Gbadamassi.
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Kronvirusaj intervjuoj
Dum la pasintaj semajnoj la redaktoro de la retportalo edukado.net Katalin Kováts pretigis kaj
publikigis 12 intervjuojn kun esperantistoj dise en
la mondo.
La temoj estas diversaj, sed iel en ĉiu babilado
aperas pandemiaj pensoj, raportoj aŭ solvoj por la
problemoj, kiuj nun malagrabligas nian vivon.
Krom la malsano kaj disvastiĝo de la viruso vi
povas aŭdi kiel diversaj organizaĵoj sukcesis plu
labori ankaŭ malĉeeste. Margaret Zaleski-Zamenhof, kuracisto, rakontas
ke ŝi “kaptis la viruson, sed ŝin ne kaptis la viruso”. Kun Martin Lelarge
Katalin parolas pri lingvolernado.
Derek Roff espereble konvinkos vin pri la neceso surhavi maskojn. Katalin
vizitis virtuale ankaŭ lernejojn kaj instruistojn (László Szilvási, Mónika
Molnár, Arkon kaj Jadon) por ekscii pri ilia laboro en la ŝanĝiĝinta
situacio. La intervjuo kun Bertilo Wennergren kaj Birke Dockhorn vidigas
al ni ilian familian vivon.
En la ĝis nun lasta filmo Hoss Firooznia klarigas kiel uzi la programon
ZOOM por sukcese partopreni kaj organzi malĉeestajn eventojn.
Katalin esperas, ke la filmoj plaĉos al vi. Ŝi nur esperas, ĉar ankoraŭ
mankas komentoj sub la filmoj kaj malfacilas scii ĉu valoras daŭrigi tiun
laboron. Sed almenaŭ la 13-a intervjuo estos baldaŭ enretigita. Ĉu poste
Katalin daŭrigos, tio dependos ankaŭ de vi.
Rekta ligilo: edukado.net/biblioteko/filmejo?montrirezulton=1
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Ni semas kaj semas –
precipe per partopreno en la
foiroj “Korpo-Menso-Spirito”.
Jen Ana Røssum kaj Peter
Wraae en Brøndbyhallen
rande de Kopenhago,
komence de februaro.

En Youtube troveblas nun filmeto de jOmO
kantanta “Rezistos mi”, la esperanta versio
de "Resistiré", tre fama malnova kanto en
Hispanio, kiu fariĝis ia komuna himno dum
la komenco de la kvaranteno, por kune
elteni ĉi tiun situacion.
Ligilo: https://www.youtube.com/watch?
v=p5xxR0aCQnw

