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La Amsterdama Katedro

Esplorado kaj plua videbligo
Ĉi tiu numero kovras la periodon ekde Majo
2016 ĝis Aŭgusto 2016. Temas pri tempo sen
devigaj edukaj engaĝoj, do la plejmulto de la
tempo estis dediĉiita al esplorado kaj al videbligo de la katedro. Pozitivan reagon ricevis la apero de la Festlibro honore al Renato
Corsetti, jam prezentita en la antaŭa numero.
Sed multo alia same okazis. Ŝajnas, ke la intereso por Esperanto inter nederlandaj lernejanoj estas sufiĉe rimarkinda, kaj ankaŭ ĉe
vidartistoj en Amsterdamo. Krom tio, novaj
retoj de esploristoj pri nekutimaj lingvoj – ĉefe
minoritataj sed ne nur – formiĝas kaj la katedrulo nun partas en kelkaj el ili.

2016 c F Gobbo

Foto: Prezento de la volumo en Nitro (fotis
D. Blanke)

Du Esperanto-kongresoj

gramo sur la kongresa libro –
de F. G OBBO kaj for de la centra halo de la
kongresejo mem. Tamen, la modesteco de la ejo helpis al amiI SOMERO ESTIS DEDI ĈIITA AL
du kongresoj, nome la Uni- keca etoso, ankaŭ, danke al la
versala Kongreso en Nitro, Slo- ĉeesto de kelkaj homoj kiuj konvakio, kaj la Itala Esperanto- tribuis al la libro 1mem: interaKongreso, en Fraskati, Italio. lie, Detlev B LANKE , Humphrey
Unu el la ĉefaj kialoj malantaŭ T ONKIN, Davide A STORI, Jouko
la partopreno estis la prezento L INDSTEDT, Michela L IPARI, Made la volumo honore al Renato ritza G UTIÉRREZ G ONZÁLEZ kaj
C ORSETTI. Malgraŭ la insistoj, la kompreneble Anna L ÖWENSTEIN,
simbola transdono de la festlibro kiu provlegis la anglajn tekstojn.
al la jubileulo en Nitro okazis Entute ĉeestis ĉirkaŭ dozeno da
tute ne solene; fakte ĝi estis la homoj
fina momento de agrabla Aŭtora
Duonhoro, kiu okazis ĉe la libroservo, for de la notita pro-

Ĉ

Barata restoracio kun la verda
flago en Nitro (fotis F Gobbo)
Alia prezento okazis je la
fino de Aŭgusto, dum la Itala
Esperanto-Kongreso en Fraskati,
urbeto proksima al Romo. Tie,
ĉirkaŭ 50 homoj partoprenis la
prezenton.

1 Bedaŭrinde la elstara germana interlingvisto abrupte forpasis malmultajn tagojn post la fino de la UK. Estis Detlev kiu unue
instigis la italajn kolegojn, preskaŭ kvar jarojn antaŭe, pripensi Festlibron por la okazo. Li taksis la laboron kaj la prezenton gravaj
agadoj. Mi elkore dankas lin.
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Sed la partopreno al la du
kongresoj ne limiĝis al libroprezentoj. Fakte, en ambaŭ okazis diversaj eldonoj de la Ateliero pri Multlingvismo inter Esperantistoj: du eldonoj en Nitro,
unu en Fraskati. La Ateliero estas laborkampa esploro rilate al
la agado de la katedro: oni scivolas pri la maniero vivi multlingvecon fare de esperantistoj, precipe en la origina kaj nuntempa
familio. Tiu ĉi esploro estas preskaŭ natura postsekvo de la rezultoj jam faritaj dum la esploro
de Irene C ALIGARIS, sub la mentorado de la katedrulo en Torino
en jaro 2014.2
La katedro videbliĝis en la
101-a UK ankaŭ per aliaj agadoj.
Unue, la katedrulo prelegis en la
Esperantologia Konferenco pri la
diversaj uzoj de la sintagmoj ‘lingvo internacia’ kaj ‘internacia lingvo’ en la Zamenhofa Esperanto
per korpusa studo. Montriĝas, ke
la formo ‘lingvo internacia’ estas
tipe Zamenhofa kaj tute speciala, ĉar la vortordo estas markita,
male al ‘internacia lingvo’. Post la
prelego, okazis interesa diskuto
kun aliaj ĉeestantaj fakuloj. La
studo aperos en Esperanto en la
aktoj de la Esperantologia Konferenco, kaj eble angle aliloke.3
Paralele al la UK okazis konferenco en la apuda Universitato Kostantino la Filozofo, ĉiam
en Nitro, kies laborlingvoj estis
Esperanto, la angla kaj la slovaka. La esperanta titolo de la
konferenco estis: ‘Perspektivoj de
lingva komunikado en Eŭropa
Unio’. La katedrulo estis invitita paroli kadre de la panela diskuto ‘Lingvaj problemoj de civitana partopreno kaj lingvaj problemoj ĉe ekonomia integriĝo’,
sub la gvido de Michele G AZZOLA
– vidu Figuron 1. La prelego es-

tis farita en Esperanto kun anglaj
lumbildoj, kaj la temo estis ‘aliroj
al multlingvismo de Esperantoparolantoj’. Tiu temo estas parto
de la nuntempa esperantologiaj
esploroj de la katedrulo. Diversaj homoj starigis demandojn kaj
komentojn, ĉar la temo estas ankoraŭ sufiĉe nekonata, kaj en Esperantujo, kaj eĉ pli ekstere.

Novaj esploraj kunlaboroj
de F. G OBBO

G
havas la kunlaboroj kun
aliaj fakuloj de aliaj universitatoj
RAVAN VALORON NUNTEMPE

kiuj interesiĝas pri similaj esploraj temoj. En ĉi tiu kampo, estas
kvar novaĵoj. Unue, la katedrulo
aliĝis al internacia reto de esploristoj pri la tielnomataj ‘kontestataj lingvoj’: temas pri ĉefe minoritataj lingvoj kies statuso estas
aŭ nerekonata de la majoritato
– kaj ofte ili ne ĝuas ajnan protekton laŭleĝe – aŭ duba inter la
parolantoj de la lingvo mem, kiuj
ofte erare kredas, ke ilia kontestata lingvo eĉ ne estas lingvo
sed nur dialekt(aĉ)o de la majoritata lingvo.4 La membroj de la
reto, aparte Marc T AMBURELL kaj
Mauro T OSCO, estas malfermitaj
al Esperanto ĝenerale.
Due, Claudia S ORIA, la estrino de la Eŭropa projekto Digital Language Diversity Project petis la katedrulon iĝi referanto kadre de tiu ĉi projekto – vidu Figuron 3. Oni devas mencii, ke la
novaj kunlaboroj estiĝas ĉefe pro
la fakto, ke la katedrulo komparas inter si la komunajn trajtojn
kaj la problemojn inter Esperanto
kaj minoritataj lingvoj.5
Krom la du aliĝoj al internaciaj retoj de esploristoj ĵus klarigitaj, estas du alispecaj novaĵoj

rilate al esplorado. Fakte, la katedrulo ricevis la inviton partopreni la teamon de grava interlingvistika fakrevuo nuntempa,
kiu estas publikigita en Seulo en
la angla – vidu Figuron 2. La
nomo de la publikaĵo estas Journal of Universal Language, kie
la katedrulo jam publikigis diversajn fakartikolojn tra la jaroj.
Fine, estiĝis kunlaboro inter la
Universitato de Manĉestro kaj la
Universitato de Amsterdamo, tra
postdoktora studento Guilherme
M OREIRA F RANS. Li iĝis honora
membro de la Universitato de
Amsterdamo por havi la eblon
resti en la Schengen-areo dum
sia laborkampa esploro en Roterdamo kaj Parizo. La esploro estas
antropologia kaj celas priskribi
kiamaniere Esperanto estas uzata kiel ĉiutaga lingvo en oficejoj,
ĉefe la CO de UEA en Roterdamo
kaj la oficejo de SAT en Parizo.

Esperanto, lernejanoj, artistoj kaj tiel plu
de F. G OBBO
de
L
ĉi tiu bulteno jam scias,
ke estis sufiĉe multe da neA PLEJ FIDELAJ LEGANTOJ

derlandaj lernejanoj kiuj volas
verki pri aspektoj de Esperanto
kiel fina altlerneja abiturienta
diplomlaboraĵo. En Majo la katedrulo estis kontaktita de du lernejaninoj de la Stedelijk Gimnazio en Lejdeno, Sietske D IJKSTRA
kaj Berbele P UTTER, kiu volas esplori la demandon ĉu Esperanto
taŭgas por Eŭropa Unio kiel komuna dua lingvo. Ili ĉeestis la
publikan prezenton pri Esperanto farita de la katedrulo kadre
de la studente organizita konferenco Global Identities kiu okazis en la sidejo de flandra asocio

2 Mi memorigas al la legantoj, ke la rezultoj de la esploro de mag-ino Caligaris iĝis monografio sub la tiparoj de la itala eldonejo
Aracne. Oni povas aĉeti per la eldonejo mem aŭ tra la Itala Esperanto-Federacio.
3 Interesatoj povas trafoliumi la lumbildojn ĉi tie: http://www.slideshare.net/goberiko/lingvo-internacia-au-internacia-lingvokelkaj-konsideroj-pri-la-origina-nomo-de-esperanto-en-diakrona-perspektivo.
4 Pli da detaloj ĉe la oficiala anglalingva retejo de la reto, kiu tamen ne estis ankoraŭ aktualigita, almenaŭ ĝis la 7a de septembro
2016: http://contested-languages.bangor.ac.uk/.
5 Pri tiu ĉi temo la katedrulo sendis mallongan tekston al la amiko kaj kolego Davide Astori kadre de konferenco kiun li organizis
en Fraskati pri minoritataj lingvoj, paralele al la Itala Esperanto-Kongreso. La teksto iam iel publikiĝos.
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Kompilas: F. Gobbo m uva.nl/profiel/F.Gobbo B F.Gobbo@uva.nl L’ Adama Kat’ aperas: Jan Maj Sep PDF-e perrete
2

en Amsterdamo, nome De Brakke
Grond.6 Alia duopo, Jane S TUHL MACHER kaj Shanti B AUDOIN , el
la Cygnus gimnazio (mi ne scias
la urbon!) kontaktis la katedrulon por similaj kialoj, sed ili neniam aperis post responda retmesaĝo.
Sed foje venas petoj pri informoj aŭ povi intervjuoj min pri Esperanto aŭ interlingvistikaj temoj
fare de nelernejanoj. En Marto,
mi ricevis peton de Angelica P RE VITE kaj Bri M OSTOLLER , studentinoj ĉe la Stanforda Universitato
pri “komputilo-scienco kaj homscienco” (kiel ili sin difinis en
sufiĉe flua Esperanto) intervjui
min pri la Esperanto-kulturo. La
intervjuo finfine okazis en la lastaj tagoj de Aŭgusto en la oficejo de la Universitato de Amsterdamo rekte.
Same en Majo, alvenis peto
de du belgaj studentoj, Sybren
L ACROIX kaj Cellke VAN N UFFE LEN , kiuj estas ĵurnalistoj de retejo 21bis.be pri retpoŝta intervjuo pri la demando ĉu eblas starigi tutbelgan planlingvon. La intervjuintoj kolektis diversajn informojn de diversaj intervjuitoj
kaj kunmetis artikolon en la nederlanda.7 Pli oficiala intervjuo
estis tiu de la organo de la Fakultato de Humanistiko de la Universitato de Amsterdamo, pri la
specialaj profesoroj – vidu Figuron 4.8
En Junio, mi estis kontaktita angle de itala vidartisto, kiu
loĝas en Amsterdamo (vere!), Giovanni G IARRETTA. Li havas projekton uzi planlingvojn en unu
el siaj artaĵoj – ne nur Esperanton, do, sed ankaŭ Volapu-

kon kaj Holivudajn lingvojn. Persona renkontiĝo estas en niaj
planoj. Fine, mi estis kontaktita
de nederlanda filmartistino Nicoline VAN H ARSKAMP por kunlabori en specifa projekto, sed
bedaŭrinde mi ne povis esti en
Amsterdamo ĝustatempe. Feliĉe
mi povis transdoni la taskon al
la kolego Leston B UELL, kiu povis plensukcese helpi al ŝi. Mi aldonas la priskribon de la rezulto
en la fina sekcio.

studprogramo de De Appel por
muzeaj kuratoroj. Ilin gvidas kaj
helpas en la tradukado la usona
lingvisto kaj tradukisto Leston
Buell.

Instigis la artistinon krei ĉi
tiun verkon ŝia intereso pri komunikado kaj komunikproblemoj
en la arta mondo, kiu ĉefe uzas la
anglan lingvon malgraŭ tio, ke la
plejparto de la anoj de la arta komunumo ne estas denaskaj parolantoj de tiu lingvo. Traduki esprimojn abstraktajn aŭ kompleksajn el tiu faka lingvaĵo en planEsperanto ludas ĉefrolon en lingvon malofte uzatan por promallonga filmo ekspoziciata funde kaj precize priparoli konceptojn de la moderna arta deven Amsterdamo
igas onin esplori la veran signide L. B UELL fon de tiuj esprimoj. Ekzemple,
ĉu ĉiu fakulo kiu uzas la espriKDE LA 23 A DE APRILO 2016
9
estas ekspoziciata en Am- mon practice (‘praktiko’) havas la
sterdamo arta filmo en kiu Es- saman ideon pri ĝia signifo en diperanto ludas ĉefan rolon. Te- finita kunteksto?
“Studobjektoj” estas unu el la
mas pri “Studobjektoj”, mallonga
verko (proks. 17 minutoj) de la du verkoj konsistigantaj la proNederlanda filmartistino Nico- jekton You must make your death
line van Harskamp kiu videblas public (‘Vi devas fari vian moren la Amsterdama arta centro ton publika’), kiu estas parto de
De Appel. En la filmo, grupo da la ekspozicio Two takes on crisis’
profesiuloj el la arta mondo kiuj (“Du interpretoj de la krizo”). La
iomete lernis Esperanton provas ekspozicio estas la fina diplomkune traduki en la internacian haviga laboro de la partoprenlingvon kompleksan tekston pri antoj en la studprogramo de De
moderna arto verkitan en la sia- Appel por muzea kuratorado. La
speca lingvajĵo de tiu komun- tuta teksto de la filmo (miksaĵo
umo: la tiel nomata International de la angla kaj Esperanto) apeArt English. Tiu formo de la an- ras en la bela broŝuro de la progla enhavas multe da ĵargono, jekto, kaj aparta folio kun komuzas kompleksajn frazostruktu- pleta traduko de la tiel nomata
rojn kaj estas malfacile kompre- kuratora deklaro de la projekto
nebla por eksteruloj. La traduk- estas havebla en la salono de la
antaro en la filmo inkluzivas la ekspozicio. La ekspozicio daŭros
artistinon mem kaj internacian ĝis la 12a de junio en De Appel,
triopon de studentoj (el Kenjo, Prins Hendrikkade 142, AmsterFinnlando kaj Indonezio) el la dam.

E

6 La oficiala paĝo de la tre neformala konferenco estas la jena: https://www.brakkegrond.nl/en/agenda/global-identities. La
ĉefa organizanto estis Mees van Stiphout, jama studento de Esperanto de la katedrulo mem.
7 Interesatoj
povas
legi
la
nederlandan
tekston
ĉi
tie,
pri
kies
enhavon
mi
ne
garantias:
http://www.21bis.be/stories/2016/05/23/het-belgisch-een-nieuwe-landstaal-kan-het-of-niet/.
8 La titolo de la numero estis, nederlandlingve: Buitengewoon Bijzonder, iel ‘eksterordinare specialaj’.
9 La teksto kompreneble aperis antaŭ
la inaŭguro de la ekspozicio: legantoj atentu al tio antaŭ ol juĝi
la uzon de la participoj! Spuroj de la ekspoziciita (nuntempe) arta filmo videblas ĉe la sekva retpaĝo:
http://deappel.nl/visit/programme/activity/?id=1048.
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Figuro 1: Eltiro de la programo de la konferenco en Nitro
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Figuro 2: Parto de la letero pri partopreno en la JUL-fakĵurnalon
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Figuro 3: Parto de la letero pri partopreno en la projekton DLDP
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Figuro 4: Intervjueto en la oficiala magazeno de la Fakultato de Humanistiko
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Kompilas: F. Gobbo m uva.nl/profiel/F.Gobbo B F.Gobbo@uva.nl L’ Adama Kat’ aperas: Jan Maj Sep PDF-e perrete
7

