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Karaj Amikoj,

La Gazeto enata de la blanka teroro : pri tio vi
legos ¿i-kajere la vortojn de la redaktoro.
La suspenso por Osiek-premio : alvenis 65 proponoj, el ili 34 por la 5 plej multe proponitaj aºtoroj – Baldur RAGNARSSON unuafoje inter ili (por
Sagao de Njal ), 31 por 16 aliaj aºtoroj (Eugène DE
ZILAH preferas ne esti en la listo, tiom longe kiom
li estas en la komitato de Osiek).
LG131 vere mondkultura : ¿iuj mondopartoj kontribuis, inkluzive Latin-Amerikon per mikronovelo
de juna verkisto kaj Aºstralion per zorga elekto de
libroj far Trevor STEELE cele al dezerta insulo.
LG131 iom fiera : i trovis sufi¿an spacon por la
brila, klera, detala prezento de islanda mezepoka
‘koloso’, Snorri STURLUSON, kaj lia ¿efverko, Snorra-Edda. Dankon al Sigurður PÉTURSSON.
LG131 recenzori¿a : ja, bonaºgure pri la vigla
kultura vivo de nia komunumo.
LG131 leterabunda : mi malplenigis la tirkeston
antaº la kvar-monata paºzo, kaj dankas vin pro via
sincero kaj sagaco. is nova rikolto en oktobro.

Madeleine de Zilah
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INTERNACIA ESPERANTO-KONFERENCO en Pazarik, BULGARIO, 14-20jul07
prelegoj, debatoj, muzeoj, ortodoksaj preejoj, vinkeloj, libroservo …
21-23 julio: postkonferencaj vizitoj al originalaj lokoj

atribuado de OSIEK-premio 2007
MITOJ KAJ LEGENDOJ
Maria BUTAN : La digneco en la rumanaj legendoj.
Mantha CHRISTOU : La grekaj mitoj en la historio kaj la vivo.
David KELSO : Nacia identeco
surbaze de mitoj kaj legendoj.
Georgi MIHALKOV : Ri¿eco de vilaaj legendoj.
Radka STOJANOVA : La amikoj kaj la kalifo.
Petar TODOROV: Legendoj el la regiono de Vraca.
. Ljubomir TRIFON¢OVSKI : Esperanto
inter mitoj, legendoj kaj realo.

OSIEK: http://osiek.org

Eric LAUBACHER
1, rue Bougainville
78180 Montigny-Bx, Francio
tel. +33 1 30 96 6791
kasisto@osiek.org

Georgi MIHALKOV

j.k. NadeÏda V, bl 529, vh A et 9 ap. 33

1229 Sofia, Bulgario
tel. (02) 934-42-55
modest@abv.bg

Osiek-premio

_____________________________

KVIN ESPERANTISTOJ PLEJ MULTE PROPONITAJ
Enrico DONDI: traduko
Purgatorio de DANTE

Fonto, BR, 2000, 256p. A4
Dante estas la plej varme erotika itala poeto, kaj samtempe la
plej dokta el teologia kaj filozofia vidpunktoj … : stre¿a tensio…
Nun, tiu tensio venas al ni
en Esperanta formo dank' al
sindedi¿a strebo de Enrico
Dondi, kiu dum sia tuta vivo tradukis, poluris,
plibonigis ¿i tiun tradukon; kaj la finfina – tiom
malfruianta ! – presita versio estas probable
ankoraº ne la lasta, ¿ar supozeble Dondi ne
¿esos reveni al la eterna poemo. Oni ne povas
liberii de Dante … [la] tradukisto … enfokusigis
la ambician celon de rigora fideleco ne nur al
la enhavo, sed ankaº al la formo de la Dantea
poezio.
◊Esperanto, decembro 2003, Mauro NERVI

Albrecht KRONENBERGER : redaktado
Adoru, IKUE kaj KELI, Italio, 2001, 1472 p.

En Adoru, protestantoj, katolikoj
kaj ortodoksanoj
unuias por prezenti la ri¿on de
siaj tradicioj kaj
trezoroj en liturgio kaj Diservo.
La kolekto enhavas tradukojn de
la ¿efaj tekstoj el
la diversaj eklezioj kaj inkluzivas nombron da
Diservaj modeloj kaj liturgia materialo kiu estiis
per la liturgia movado kaj per la laboro de la Ekumena Konsilio de Eklezioj. En si mem tiu laboro
klopodas esti esprimo altiri homojn al unueco,
samtempe helpante al ili apreci la diversecon
kaj la ri¿ojn en la esprimado de laºdado por la
gloro de Dio.
salut-vortoj enkondukaj, pastro Alan FALCONER

Armela LEQUINT & Jak LE PUIL : traduko
VOJAO IS NOKTOFINO de L.-F. CÉLINE

Mondial, US, 2005, 370 p.
La tradukintoj starigis grandegan monumenton,
mejloÒtonon en la esperanta literaturo. ia simpla
volumo estas jam enorma, pro kio ni dankas al
ili. Ni Òuldas al ili dankon.
Okulfrapa karakterizo de la romano estas ia
apolitikeco, politikneºtraleco, dum plej multaj
esperantistoj estas progresemaj, multaj el ili e¿
revoluciemaj, kiel la Sat- anoj. La ‘mi-rakontanto’
(Ich-Erzähler germane) priskribas sian vivon
LA GAZETO – n-ro 131 – 15jun07

18

senpasie, objektive, sed ankaº
kun bonkoreco – is la fino, kiu
estas ekster la antaºsento de la
legantoj. Ilia sentimento post la
legado estas tiu pri la stulteco
de la homo kaj lia preskaº azieca rezignacio.
Komence de la romano, la
protagonisto sekvas konscripcian grupon kaj sin trovas en la
armeo. Li estas kvazaº infano,
li ankoraº ne konas sin mem. Li tamen komencas
pensi mem. Li iras ¿e la germanan fronton en
Norda Francio. Tie li liberigas sin de la mito ‘patriotismo’. […]
LG130, YAMASAKI Seikô

Baldur RAGNARSSON
SAGAO DE NJAL : traduko
FEL, Belgio, 2003, 358 p.
Por tiuj, kiuj ne komprenas
la islandan, la kvalito de la traduko estas certigita per la fakto,
ke ¿i tiu versio estis farita de
Baldur Ragnarsson, akademiano kaj konata poeto - verkisto,
verkanta kaj en la islanda kaj
en Esperanto. La rezulto de lia laboro estas ne
nur kompetenta, sed vere elstara, prezentanta
gravegan kontribuaÏon al la kreskanta nombro
da esperantigitaj juveloj de la monda literaturo.
[…] Laº internacia enketo inter eminentaj verkistoj en la jaro 2002, i estis elektita kiel “unu el la
cent plej bonaj verkoj de la monda literaturo”.
Monato 2004/7-8, Garbhan MACAOIDH

Spomenka ØTIMEC
K ROATA MILITA NOKTLIBRO

Pro Esperanto, AT, 1993, 104p.
“Prelego esperantlingva ebligis min renkonti la kroatinon
Spomenka Øtimec en 1990 […]
Tamen tiu mondanguleto
estis en paco. ¢u Spomenka
Øtimec havis antaºsenton de la
eventoj poste okazontaj. Kiam
la milito eksplodis, mi repensis pri [Òi]. Multe pli
malfrue, mi eksciis ke Òi estis mergita en la kerno
de tiu milito kaj Òi estis Òirita, ¿ar Òi havis Òatatajn
gekuzojn serbajn. Øian belan sinceran ateston mi
decidis traduki por konigi in en Francio.
La libro jam estis tradukita en la japana kaj la germana, kaj eble baldaº estos tradukita en la itala […]
Oni ne eliras ne tuÒita el la legado de tiu libro.
Kelkaj amuzaj anekdotoj ornamas la rakonton ofte
malojan. Kaj i finias per pozitiva « noto »”
LG116, Ginette MARTIN

______________________________ Osiek-premio
ALIAJ PROPONOJ RICEVITAJ
Marc Bavant : M ATEMATIKA VORTARO, 232p.
La majstreco de la verko rezidas en tio, ke Bavant
kombinis la leksikan laboron kun kuraa terminologia klopodo.
LG113, Johan DERKS
Gerrit B ERVELING : L A DUAKANONAJ LIBROJ,
2vol., 526p., traduko.
… originala verkado estas esence egoisma …
Sed tradukisto agas pli altruisme ; Gerrit Berveling
daºre donas al ni la frukton de siaj historiaj konoj
kaj lingva kapablo.
Fonto 247, Trevor STEELE
Mikaelo BRONØTEJN : DEK TAGOJ DE KAPITANO
POSTNIKOV, 332 p.
… Postnikov […] vojais per Òipo por ¿eesti
la 6an internacian kongreson de E- o en usona
Washington, kune kun Zamenhof kaj […]
Tra la verko ri¿as la stilo, proza, konversacia,
priskriba, poezia, Ïurnalisma, politika …
LG120, M AO Zifu
Batista CADEI : L A GEFIAN ¢ OJ (M ANZONI), traduko, 496 p.
… pri la kultura kaj socipolitika situacio en la Milana teritorio en la frua 17a jc. Esperanto, aprilo 2006
István ERTL: SENSORTECO (K ERTÉSZ), traduko, 208p.
La ¿efpersono de Sensorteco estas 14-15-jara junulo… kiu rakontas unuapersone siajn travivaÏojn.
Pri la traduko en bonan ‘atlantikan’ Esperanton,
mi ¿i tie diras nur ke i indas je OSIEK-premio.
LG110, Eugene de ZILAH
Sabine FIEDLER : ESPERANTA FRAZEOLOGIO, 186 p.
Sabine Fiedler per Plansprache und Phraseologie
metis solidan fundamenton sub nova bran¿o de
interlingvistiko kaj esperantologio: frazeologio. La
aºtorino ‘reverkis’ sian ampleksan disertaÏon en
Esperanta frazeologio. LG115, Adriaan den H AAN
Boris KOLKER: VOYAO EN ESPERANTO -LANDO, 280p.
… laºteme [la libro] prezentas la kulturon de
Esperanto tia, kia i estas : vasta, varia, viva.
La Brita Esperantisto, sep -okt96, Paul GUBBINS
L AºLUM : ¢E AKVORANDO (SHI Nai'an kaj LUO
Guanzhong), traduko, 3 vol., 1830 p.
La verko apartenas al la klasikaÏoj de la nuna
¿ina civilizacio. La varpo de la verkaÏo estas la
koncentrio de revoluciaj fortoj kaj la vefto la individuaj aventuroj de revoluciuloj kaj reakciuloj
celantaj helpi aº malhelpi tiun koncentrion.
LG123, Eugene de ZILAH

Daniele MISTRETTA : L A SER ¢ ADO DE LA PERFEKTA LINGVO (Umberto ECO), traduko, 320p.

… mi devas gratuli la tradukinton pro flua,
eleganta elitaligo.
La Brita Esperantisto, sep -okt96, Paul GUBBINS
Daniel MOIRAND : L A LIBRO DE LA MIRINDAÍOJ
(Marco POLO), traduko, 446p.
Fama kultur -pera verko de la mezepoko, ri¿a
observaro de vigl- okula venecia komercisto …
Esperanto, julio -aºgusto 2001
Josip PLEADIN : ORDENO DE VERDA PLUMO, kompilado kaj redaktado, 272 p.
La intenco de nia libro estis prezenti la verkantojn ne per iliaj verkoj, kiel tion faras la antologioj, sed prezenti ilian personecon, la vivon kiun
ili travivis, kelkfoje e¿ iom nekutime prezenti ilin
el faktografia vidpunkto
enkonduko al la libro, Josip PLEADIN
Sergio POKROVSKIJ : L A MAJSTRO KAJ MARGARETA
(BULGAKOV), traduko, 376 p.
Per la traduko de Pokrovsky La Majstro kaj Margareta ankoraº foje superas la lingvajn limojn de
la rusa […] kaj […] farias heredaÏo de la tutmonda
E-kulturo. enkonduko al la libro, Spomenka ØTTIMEC
kaj KOMPUTIKA LEKSIKONO, 368 p.
Unue i estas bonkvalita leksikono en Esperanto
kun speciala akcento al la subfakoj matematiko
en komputado, programado …
Esperanto aktuell 2 -3/97, Michael BEHR
Harald SCHICKE : L A KORPO DE LA HOMO, 148 p.
Jen libro peranta al vi la bazajn sciojn pri konstruo kaj funkciado de la homa organismo. En
lingvaÏo komprenebla por laikoj vi konatias kun
la mirakloj de la homa vivo …
Harald SCHICKE
SHI Chengtai : POEMARO DE L I BAI, traduko
kaj kompilado, 148 p.
… kune kun Penseo kaj la verkoj de M AO Zifu
la libro aºguras bone pri kreskanta ¿ina kontribuo
al E-kulturo.
LG78, Kris LONG
Bertilo Wennergren : PLENA MANLIBRO DE
ESPERANTA GRAMATIKO, 696 p.
Tiu ¿i verko celas ordinarajn Esperantistojn, kiuj
volas studi la gramatikon, vortfaradon, skribon kaj
elparolon de la Internacia Lingvo. i estas unuavice praktika lernilo, ne teoria verko por lingvistoj.
enkonduko al la libro, Bertilo WENNERGREN

La demokrata atribuado de OSIEK-premio dependas de la societanoj. ¢iu membro rajtas ¿iu-jare fari
2 malsamajn proponojn por la premio, antaº la 1-a de majo. Dum IEK (Internacia Esperanto-Konferenco – ¿i-jare en Pazarik, Bulgario, en julio) la OSIEK-anoj aliintaj al IEK sekrete vo¿donas. Se
unu el la 5 aºtoroj plej multe proponitaj ricevas pli ol duonon de la vo¿oj, li estas premiita. Se ne, dua
sekreta balotado okazas inter la du, kiuj havis la pli grandan nombron da vo¿oj je la unua balotado.
Okaze de egaleco oni konsideras la aºtoron kiu pli frue estis inter la 5 plej multe proponitaj.
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