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Internacia kongreso de blindaj esperantistoj en Zagrebo de 7a-14a de julio 2018
Alp-Adria konfereneco en Bjelovar de 8-a ĝis 10a de junio 2018
Andreo Korobejnikov koncertis en Zagrebo en aprilo
Projekto Multlingva akcelilo sukcese disvolviĝas

Karaj legantoj
Jen la Sona Tempo, la unua
numero por la jaro 2018! Tio estas
131 numero de nia revuo Tempo kiu
ne plu aperas en papera formo, sed
nur en la sona sur kompaktdiskoj!
La retan version de la revuo ni
ankaŭ distribuas, interalie per www.
esperanto.hr. La sonan version de
Tempo ni kreas dank’ al la finaca
helpo de Ministrio pri kulturo. En la
papera formo Tempo aperdis de 1980
ĝis 2017.
La titolpaĝon ornamas la foto de
juna pianisto Andrej Korobejnikov
kiam li koncertis por ni knabaĝe
en 2001. (Fotis Ivan Špoljarec.)
En aprilo Andrej Korobejnikov
koncertis denove en Zagrebo, ĉifoje kiel jam fama monda pianisto.
Lia portreto aperis sur la frontpaĝo
de la broŝuro eldonita okaze de lia
gastdo en Zagrebo. La foton por la
nuna zagreba gastado aŭtoris Irene
Zandel. En Zagrebo Korobejnikov
gastis la 13an de aprilo koncertinte
per la fama piano Pleyel. Dudeko
da zagrebaj esperantistoj ĝuis la
koncerton en la nekutima salono la granda biblioteko de Kroata ŝtata
arkivejo.
Kio okazas en la esperantlingva
Kroatio? Zagrebo atingis la
centdekan jaron de sia Esperantoagado. La urbo Zagrebo ĝis majo
ne aprobis la financajn rimedojn por
organizi la festan programon de nia
jubileo. Multan tempon ni perdas
serĉante solvon por tio.
Gravaj esperantaj aferoj okazas en
Zagrebo:
Neniam en historio de Esperanto
Eŭropa Unio aprobis tiom da mono
por esperantorilataj aferoj kiel en
2017 por la projekto Lingva akcelilo,
kiun organizas Zlatko Tišljar kaj
Maja Tišljar kun la eldonejo Izvori
kaj du prilingvaj instruistinoj en
la zagreba lernejo Retkovec. En la
lernejo tre sukcese startis la unuaj

lecionoj de Esperanto. La projekto
daŭras dum la venontaj du jaroj.
Kroata Unuiĝo de Nevidantaj
Esperantistoj preparas Universalan
Kongreson de Blindaj Esperantistoj
en Zagrebo. La julia evento okazos
sur la monto Sljeme de la 7a ĝis la
14a de julio 2018. La zagreba urb
estro Milan Bandić estas la Alta
protektanto de la kongreso. La urba
trafikentrepreno ZET disponigis
senpagajn biletojn por kvindeko
da aliĝintoj el 10 landoj. Riĉan
programon prezentas ĉi-numere
Antun Kovač.
Nia diligenta kolegaro estas
impona 320-paĝa libro kiu aperis en
2018 en Rusio ĉe la eldonejo Sezonoj
el Kaliningrado kunlaborinta kun
Litova Esperanto-Asocio. Aŭtoras
la libron Halina Gorecka kaj
Aleksander Korĵenkov „Biografioj
de 200 eminentaj esperantistoj“
estas la subtitolo de la libro. La
foto de d-ro Ivo Lapenna ornamas
la titolpaĝon, en la vico de elstaraj
mondaj esperantistoj. Zlatko Tišljar
kaj Spomenka Štimec kunlaboris en
la redakta komitato. Finance la libron
ebligis la usona fondaĵo Esperantic
Studies Foundation. La libro estis
simbole presita en la litova Kaunas,
en Litovio, de kie, de la familio
Silbernik venis la grava financa
helpo al la unua lernolibro de
Zamenhof.
Studenta Esperanto-Klubo havis
sukcesan prezenton de Esperanto
en sia martaj budoj en Fakultato
por Elektrotekniko kaj komputilado
kaj interesigis novajn kursanojn pri
Esperanto. Pri la sperto raportas
Robert Milijaš.
En Teherano aperis plia frukto
de la traduklaboro de esperantistino
Acktar Etemadi. Aperis ŝia kvara
traduko el la kroata literature Pirgo de
la kroata verkistino Anđelka Martić.
La plia traduko per Esperanto el la

kroata literaturo persen agrable sur
prizis respondeculojn en Ministerio
pri kulturo.
Bjelovara Esperantista Societo
preparas plian internacian Esperantoeventon: la Alp-Adrian Konferencon
en junio.
Esperanto-Societo Trixini el Hra
šćina organizas la 22an Feston de
meteorito en Hrašćina kun reĝisoro
Branko Ivanda kiel gasto, la 26an
de majo 2018. En la fokuso de la
interesiĝo estas la vivo de la kroata
kaj usona pentristo Maksimiliajn
Vanka dum sia infanaĝo en Zagorje,
kiun li pasigis kiel sengepatra infano
en la vilaĝo Kupljenovo. Branko
Ivanda filmis dokumentan filmon
pri Maksimilijan Vanka inspirita
per esploroj pri Vanka de Nena
Komarica.
Davor Grgat, tre agema kroata
esperantisto, mortis la 9an de januaro
2018 en sia ŝatata Split. Post li
restas granda vakuo en la kroata
Esperantujo.
Ivo Osibov gvidas Esperantokurson en Split, Boris Di Costanzo
en Rijeka, Roža Brletić-Višnjić en
Zagrebo.
En Italio estas preparata la itala
eldono de la libro de Spomenka
Štimec Ombro sur interna pejzaĝo.
En Francio, per la staĝo en Buhl
apud Guebwiller en Suda Alzaco
la organizaĵo Esperanto-France Est /
Esperanto en orienta Francio omaĝis
al Roger Imbert per libreto pri lia
vivo. Pri la zagrebaj jardekoj de Roger
Imbert parolis Spomenka Štimec de
la 23-24a de aprilo. La publike kun
intereso aŭskultis pri literatura agado
de Spomenka Štimec kaj de Ginette
Martin informiĝis kiel ŝi sukcesis
eldoni la francan tradukon de Kroata
milita noktlibro.
Tradukisto el Berlino Will Firth,
aŭstralia esperantisto, prezentis en
januaro en Zagrebo sian anglalingvan
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BLINDAJ ESPERANTISTOJ
- la kvaran fojon en Kroatio
tradukon de Miroslav Krleža Ekskur
so al Rusio. KEL disponigis al li la
esperantlingvan tradukon de Zlatko
Tišljar Rande de l’ prudento, por liaj
eventualaj estontaj traduklaboroj de
Miroslav Krleža.

Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj (KUNE), ekde la fino
de septembro pasintjare, intense preparas sin por la kvara renkontiĝo de
blindaj esperantistoj de la mondo en Kroatio. Ili kunvenos dum la 84-a
Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE), kiu okazos inter la
7-a kaj 14-a de julio ĉi-jare en la hotelo Tomislavov dom sur la monto Sljeme
apud Zagrebo. Ĝis nun en Kroatio okazis jenaj Internaciaj kongresoj de
blindaj esperantistoj: la 49-a en Zagrebo en 1981, la 67-a en Kraljevica
en 2001 kaj la 74-a en Premantura en 2008. Ili ĉiuj estis bone vizititaj de
eksterlandaj, sed ankaŭ de la enlandaj esperantistoj, kaj aparte favore la
partoprenintojn impresis la kongreso en Premantura, kies aŭspicianto estis
Ministerio pri mediprotektado kaj spaca reguligo. Ni rememorigas vin, ke
la aŭspicianto de la 67-a kongreso estis la tiama prezidento de Respubliko
Kroatio Stjepan Mesić. La aŭspicion de la 84-a kongreso, okazonta ĉi-jare,
akceptis la urbestro de Zagrebo Milan Bandić kaj Urbo Zagrebo.
Kongresoj − la plej gravaj kunvenejoj de blindaj esperantistoj

La estraro de Kroata EsperantoLigo preparas sian jarasembleon kaj
organizas elektojn la 12an de majo
en Zagrebo. Oni planas renovigi la
ejon de Vodnikova 9. Ni atingis 15
jaroj ekde kiam la ejoj estas posedaĵo
de Kroata Esperanto-Ligo. Ni planas
per la subvencio de kelkaj fidelaj
membroj renovigi unu trionon de
niaj ejoj. Precipe ni planas forigi la
malnovegan banejon kaj transformi
ĝin al du ejoj kun novaj instalaĵoj, por
ke la uzantoj havu pli da komforto.
Ni traktas kun la firmao Izvori pri
la estonta luado de ejoj ankaŭ al la
turistoj abunde vizitantaj Zagrebon.
En somero niaj membroj planas
al Lisbono al Universala Kongreso
de Esperanto. Božidar Brezinščak
Bagola por sia prezento okaze de
la centa jubileo de la unua libro de
Ivo Andrić Ex Ponto (finverkita en
Krapina) ricevis financan helpon de
Krapina.
Kelkaj membroj planas parto
preni en la kongreso de SAT en
Kragujevac.
En aŭtuno la 15an de septembro
2018 vi estas bonvena al la 15a
Renkontiĝo de verkistoj en Hrašćina.
La ĉefa verkista gasto estos Mikaelo
Bronŝtejn. Koncertos junaj profesiaj
muzikistoj Kaja Farzsky kaj Nenad
Sinkauz. Mikaelo Bronŝtejn havos
apartan koncerton por la publiko de
Hrašćina.
Oni ĉiam povus fari iom pli
por Esperanto. Kion vi faris por
Esperanto lastatempe?
Spomenka Štimec
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„La centjara kulturo de Esperanto vivas pere de la Esperantaj
kongresoj, kiuj okazas ĉiujare kaj havas riĉan kulturan kaj informan
programojn”. Tiel skribis la konata finna blinda esperantisto Arvo
Karvinen en 2008 en la artikolo Blinduloj kaj Esperanto. La personoj
kun vidhandikapo sian unuan Internacian kongreson (IKBE) organizis
samtempe kun la Universla Kongreso de Esperanto en Prago en 1921.
En la sekva jaro la gastiganta lando estis Finnlando, poste Germanio,
kiun en regula vico sekvis aliaj landoj. Gvidantoj kaj membroj de naciaj
esperantistaj blindulaj organizaĵoj kunvenadis en siaj Esperanto-kongresoj
por interŝanĝi spertojn, interalie pri la porblindula servo, edukado,
postenigo, helpiloj, sed ankaŭ por klopodi la akiritajn spertojn kaj sciojn
apliki en propraj organizaĵoj kaj landoj. Malgraŭ laŭgrada malkresko de la
intereso pri Esperanto en la dua duono, kaj aparte fine de la pasinta jarcento,
la kongresoj restis tre gravaj kunvenejoj de blindaj esperantistoj, kion ni
konfirmas per ankoraŭ unu citaĵo el la jam menciita artikolo de Arvo
Karvinen: „Tamen, ni esperantistoj obstine partoprenas ĉiun someran
kongreson. La kongresoj allogas nin ĉar, parolante la komunan lingvon, ni,
partoprenantoj el kelkaj dekoj da landoj, povas reciproke interkompreniĝi.”
La Internaciaj kongresoj de blindaj esperantistoj dum ĉi tiu
jarcento ankoraŭ regule okazadis, sed rimarkeble malgrandiĝis la nombro
de iliaj partoprenantoj, ĉar maljunuloj iom post iom forpasas, kaj gejunuloj
preskaŭ ne ekzistas. Surprizas la fakto, ke tiel grandaj landoj kiel Francio
kaj Britio en Eŭropo, kaj Usono, Meksikio, Argentino, Ĉinio kaj aliaj en
la ceteraj mondopartoj, jam dum jaroj ne havas siajn reprezentantojn en la
blindulaj kongresoj. Kaj ankaŭ la rondo de landaj organizaĵoj, kiuj povus
organizi la kongresojn, dum ĉi tiu jarcento reduktiĝis nur al landoj de meza
kaj sudorienta Eŭropo, inter kiuj, ekzemple, Bulgario kaj Kroatio dum la
pasintaj 19 jaroj po tri fojojn estis la gastigantaj landoj.
Blinduloj kaj Esperanto en Kroatio
La blinduloj de Kroatio komencis organizite lerni Esperanton ekde
1920 en la Porblindula lernejo en Popovača, kaj regule lernis ĝin ankaŭ en la
Blindula lernejo en Zagrebo ĝis la jaro 1990, same kiel en kursoj, organizitaj
de la Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj. Estus konsilinde jam nun
komenci pensi pri celebrado de la centa datreveno de Esperanto-lernado
inter la blinduloj en Kroatio, okazonta en 2020. La blinduloj de Kroatio
havis tian bonŝancon, ke iliaj instruistoj de Esperanto estis la monde konataj
esperantistoj d-ro Ivo Lapenna kaj prof. Karlo Muhar.
Ekde 1953 Esperanto estis instruata kiel nedeviga instruobjekto en la
elementa lernejo de la nuntempa Centro Vinko Bek en Zagrebo, kio influis,
ke granda nombro da tieaj lernantoj ne nur akceptis kaj ellernis la lingvon,
sed kiel plenkreskaj homoj aktive aliĝis al la Esperanto-movado en- kaj
eksterlande, komunikante kaj kunlaborante ne nur kun la blindaj, sed ankaŭ
kun la vidantaj esperantistoj. Ĉi tiu aktiveco rezultigis la fondon de propra
Unuiĝo la 19-an de januaro 1971, ĉar oni taksis, ke ĝia fondo kvalite kaj
kvante plifortigos la Esperanto-movadon inter blinduloj. Ni ne forgesu, ke
tiuperiode Esperanto kiel internacia lingvo intense progresis. Oni kredis,
ke la ideoj, kiujn diskonigadis Esperanto, ekz. paco, amikeco, toleremo,
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pli facila interkompreniĝo kaj pli simpla komunikado
inter la popoloj, estos akceptitaj en la bloke dividita kaj
malvarm-milite aganta mondo. Dum la unuaj du jardekoj,
en la Unuiĝo membris eĉ cento da esperantistoj, ĉar el la
lernejo venadis novaj gejunuloj, kiuj lernis Esperanton
kaj interesiĝis pri ĝia disvastigo. Tiam oni organizis
diversajn aktivecojn, ekz. prelegojn (por la membraro
kaj por la publiko) kaj aranĝojn kun la kultura kaj amuza
karaktero, kaj partopenon en la internaciaj esperantaj
renkontiĝoj. Aparte elvoluinta estis eldona aktiveco en la
brajlo, kaj dum dekkvino da jaroj estis eldonata ankaŭ la
propra gazeto Espero.
Valoras emfazi, ke unuopaj membroj de ĉi tiu
Unuiĝo plenumis ankaŭ la plej responedcajn taskojn
en la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE),
ekzemple la funkciojn de prezidanto, vicprezidanto kaj
la unua sekretario.
En la periodo inter 1991 kaj 2000, ĉefe pro la militaj
cirkonstancoj kaj malfacila komunikado, kaj poste
ankaŭ pro la ĉesigo de Esperanto kiel instruobjekto en la
Blindula elementa lernejo de la Centro Vinko Bek, okazis
stagnado en la laboro de la Unuiĝo, kaj la plej grava
aktiveco en tiu periodo estis partopreno de unuopuloj en
la kongresoj de blindaj esperantistoj por vivteni la ligojn
kun amikoj kaj Esperantaj organizaĵoj en eksterlando.
En la jaro 2000 renoviĝis la laboro de la Unuiĝo,
kaj ekde tiam ĝiaj aktivecoj senĉese kreskis. Estis
starigita bona kunlaboro kun Kroata Esperanto-Ligo
(KEL), en kiu KUNE estas molektiva membro. La
Unuiĝo kunlaboras ankaŭ kun Kroata blindula asocio,
Kroata blindula biblioteko, Unuiĝo por progresigo
de edukado de blinduloj kaj malbonvidantoj, same
kun Esperanto-organizaĵoj en eksterlando. La kroatiaj
blindaj esperantistoj sukcese organizis tri Internaciajn
kongresojn de blindaj esperantistoj en Kroatio, kaj
kvankam la aktivecoj de la Unuiĝo ekde 2010 pro
manko de financaj rimedoj laŭgrade malkreskas, KUNE
akceptis la organizadon de la 84-a Internacia Kongreso
de Blindaj Esperantistoj.
En kiu fazo troviĝas la preparoj por la 84-a IKBE?

Skiza programo de la kongreso
Per la skiza programo estas antaŭviditaj jenaj
programeroj:

1. La kongresa temo Kion, kiel kaj kiom ni legas instigis
8 partoprenantojn prepari prelegojn, kaj enkadre de la kongresa
temo troviĝos ankaŭ la prelego de Josip Pleadin Spertoj de
Esperanto-eldonisto pri la kulturo de legado;
2. Al la kutimaj kongresaj programoj (interkona vespero,
internacia vespero kaj adiaŭa vespero), aldoniĝis muzika
vespero, por kiu estas anoncita gitar-koncerto de la konata
esperantisto-artisto Neven Mrzlečki kaj virina kantkoruso
Ezerki.
3. Okazos prelegoj de Zlatko Tišljar pri la projekto
Multlingva akcelilo kaj de Neven Kovačić pri La historia
evoluo de la kroata ŝtateco.
4. La tuttaga ekskurso tra la regiono de Hrvatsko zagorje
(Kroatia postmontaro) finiĝos en la bieno de Spomenka
Štimec, kiu konigos al la kongresanoj la historion de la bieno
kaj sian literaturan agadon en Esperanto, kaj okazos ankaŭ
du duontagaj ekskursoj tra Zagrebo, dum kiuj oni konigos
al la kongresanoj kelkajn vidindaĵojn de la Supra urbo kaj
Zamenhofan straton, vizitos Kroatan blindulan bibliotekon
kaj Tiflologian muzeon kaj organizos mallongan montgrimpan
ekskurson tra Medvednica;
5. Progresigan kurson de Esperanto ĉiutage gvidos
Natalia Kasymova;
6. Okazos kvizo pri la temo Kiom bone vi konas la
mondan literaturon;
7. Studentoj-esperantistoj preparas kvizon pri Esperanto;
8. Okazos jarkunveno de LIBE;
9. Se restos tempo, ni organizos ŝakturniron inter la
Blindula ŝakista klubo Polet el Zagrebo kaj la kongresa teamo.

La definitiva kongresa programo, publikigota en
la Kongresa libro, espereble ne tre grave diferencos de
la skiza programo, kiun klopodos realigi LKK, kaj kion
ebligos ankaŭ la tre bonaj kondiĉoj por kongresumado,
ofertataj de la hotelo Tomislavov dom. La hotelo disponigis
al ni 10 unulitajn kaj 30 dulitajn ĉambrojn, 14 kun la
kutima kaj 16 kun pli alta komforto. La hotelo posedas
ankaŭ la monŝanĝejon, restoracion Tomislav kun belegaj
terasoj, trinkejon, interretan angulon, tri konferencsalonojn, internan naĝejon, wellness-servon, malgrandan
infanludejon, (krompagatan) ejon por hejmbestoj ktp. La
hotelo troviĝas en la centro de Naturparko Medvednica,
je ĉirkaŭ 100 metroj super la marnivelo, sed apenaŭ 20
minutojn da veturado for de la strikta centro de Zagrebo.
Fine ni aldonu, ke la kongreskotizo, kiu kovras la
kostojn de sep plenaj pensiontagoj, tuttaga kaj duontagaj
ekskursoj, same kiel de la montgrimpa ekskurso kaj
Kongresa libro, kostas 230 eŭrojn por loĝado en dulitaj
ĉambroj, 270 eŭrojn por unulita ĉambro (Atentu: ĉiuj 10
unulitaj ĉambroj estas jam rezervitaj!), kaj 300 eŭrojn por
tiu kongresano, kiu deziras loĝi sola en dulita ĉambro.
Karaj legantoj de Tempo, se eĉ post ĉi tiu
ampleksa artikolo vi havos aldonajn demandojn,
estu libera retmesaĝe kontakti la LKK-anojn Antun
Kovač (antun2805@gmail.com) aŭ Dragan Štoković
(stokovic@globalnet.hr).
Kaj nepre vizitu nian kongreson, se ne kiel
partoprenanto, tiam kiel gasto aŭ observanto!

Ĉiuj plej gravaj kongresaj preparoj ĝis nun estas
faritaj. Post la decido pri la organizado de la 84-a
IKBE, akceptita dum la jarkunveno de KUNE la 23an de septembro pasintjare, kaj post la konfirmo de tiu
decido flanke de la Estraro de LIBE, estis formita la loka
kongresa komitato (LKK), publikigitaj tri kongresaj
komunikoj, ricevita aŭspicio de la zagreba urbestro kaj
Urbo Zagrebo, ricevita konsento de Zagreba Elektra
Tramo (ZET) ke la partoprenantoj uzu senpagan urban
transporton, estis preparita ankaŭ la skiza programo de
la kongreso kaj ĝis la 20-a de aprilo ricevitaj 42 aliĝiloj
de kongresanoj el 15 landoj. Por instigi ankaŭ aliajn
esperantistojn sendi sian aliĝilon ĝis la 15-a de junio al
la LKK, ni menciu, ke ĝis nun venis aliĝiloj el Aŭstrio,
Brazilo, Bulgario, Ĉeĥa Respubliko, Kroatio, Italio,
Japanio, Kubo, Litovio, Hungario, Germanio,
Pollando, Rusio, Serbio kaj Ukrainio. Inter la taskoj,
kiujn oni devas plenumi ĝis la komenco de la kongreso,
la plej grava estas certigo de bezonataj financaj rimedoj,
kion oni klopodas fari per partopreno en la konkursoj
de Urbo Zagrebo kaj Zagreba departemento. La dua
problemo estas manko de volontuloj, ĉar eĉ 10 el la 					 Antun Kovač
ĝisnunaj aliĝintoj venos sen akompanantoj.
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ALP-ADRIA KONFERENCO jubileos en Bjelovar
Post 29 jaroj da ekzistado kaj 19 organizitaj aranĝoj,
Alp-Adriaj Esperanto-Konferencoj havas jam sufiĉe
longan tradicion, kiun tre fervore klopodas partopreni
ankaŭ kroatiaj esperantistoj. La unua Alp-Adria
Esperanto-Konferenco okazis en Arnoldstein (Aŭstrio),
kaj la kroatoj organizis la 9-an en Crikvenica (1997), 11an en Pula (1999), 14-an en Rijeka (2002) kaj 18-an en
Opatija (2015). Ĉiuj ĉi konferencoj okazis en la adria
parto de Kroatio, kaj en 2018 por la unua fojo ĝi okazos
en la interno de la lando. La Komitato de la EsperantoRondo de Alp-Adrio akceptis la pasintjaran kandidatiĝon
de Bjelovara Esperantista Societo kaj decidis sian
jubilean 20-an Konferencon organizi en Bjelovar kaj la
organizadon komisii al la loka societo, kiu pasintjare
ricevis la Jaran premion de Kroata Esperanto-Ligo kiel
la plej bona enlanda Esperanto-organizaĵo, ĉefe dank’ al
la sukcesa organizado de la internacia kultura Esperantofestivalo INTER-FEST.
La 20-a Alp-Adria Esperanto-Konferenco okazos
inter la 8-a kaj 10-a de junio 2018 kun la morala kaj
financa subteno de la Departemento Bjelovar-Bilogora
kaj Urbo Bjelovar. Kiel konferencejo servos la Urba
muzeo de Bjelovar, kiu jam plurfoje malfermis sian
pordon al niaj aranĝoj.
La ĉefa temo de la jubilea konferenco estas AlpAdrio kaj Danubio, sed oni diskutos ankaŭ pri la temo
Publikaj rilatoj de esperantistoj kun neesperantistaj
medioj. Potencialaj prelegantoj pri la menciitaj temoj
estas petataj sendi titolon kaj almenaŭ resumon de sia
prelego al la lokaj organizantoj (vidu la adreson artikolfine).
Por stimuli partoprenon de kroatoj, la organizantoj
decidis fiksi minimuman aliĝkotizon (50,00 kunaoj)
kaj organizi komunan busvojaĝon por zagrebanoj
kaj aliaj regionaj esperantistoj, kiuj volas partopreni
nur dum la ĉefa konferenca tago, sabate, la 9-an de
junio. Ĉiu konferencano aliĝu plenigante la aliĝilon,
elŝuteblan ĉe www.esperanto-bjelovar.hr samtempe

pagante la aliĝkotizon al la bankkonto de Društvo
esperantista Bjelovara, HR1224020061100615259 ĉe
Erste & Steiermärkische Bank. Pro altaj bankkostoj por
eksterlandaj pagoj, alilandanoj aliĝu sammaniere, sed
pagu surloke!
La komuna busvojaĝo el Zagrebo estas konsilinda,
ĉar aktuale okazas gravaj fervojaj laboroj, pro kiuj la
vagonara trafiko malfacile funkcias.
La organizantoj anoncis Provizoran programon,
kiu al la konferencanoj proponas jenon: La 8-an de junio
(vendrede) oni povos viziti la urbajn vidindaĵojn kaj
la ekspozicion pri la urboj de la pasintaj konferencoj,
okazontan en la Popola biblioteko Petar Preradović.
La oficiala programo, krom la prelegoj kaj diskutoj pri
la konferencaj temoj, enhavos ankaŭ la asembelon de
la esperantistaro de Alp-Adrio, por aŭdi raportojn pri
la estinta laboro kaj anonci la ideojn por estonteco kaj
elekti la lokon por okazigo de la 21-a konferenco. La
organizantoj proponis al la urbaj instancoj plantadon
de Arbo de internacia amikeco, pri kio oni atendas
definitivan respondon.
La laboran parton de la konferenco (la 9-an de
junio) kompletigos kulturaj programeroj kun muzikado
de lernantoj de la Muzika lernejo Vatroslav Lisinski,
recitado de alp-adria poezio en Esperanto kaj aliaj eroj,
kiuj okazos inter la prelegoj, kaj la koncerto de Neven
Mrzlečki en la Hotelo Central, kombinita kun la komuna
vespermanĝo de la konferencanoj.
La konferenca dimanĉo (la 10-an de junio) estas
rezervita por turisma ekskurso al Daruvar, certe vidinda
kaj vizitinda urbo.
Pliaj informoj, ĉefe pri la kostoj de vojaĝo, loĝado,
ekskurso kaj komuna vespermanĝo, troviĝas en la retejo
www.esperanto-bjelovar.hr aŭ riceveblas ĉe la lokaj
organizantoj: esperanto.bjelovar@gmail.com
Por fari la alp-adrian jubileon kiel eble plej brila, ne
maltrafu viziti Bjelovaron ĉi-junie!
					
Josip Pleadin

STUDENTA ESPERANTO-KLUBO viglas en 2018
La nova estraro de Studenta Esperanto-Klubo
(prezidanto Robert MiIijaš, vicprezidanto Filip
Mikuličić, sekretariino Mihaela Cik) kaj membroj
Lucija Biličić, Juraj Drnjević kaj Andrea Horvat
entreprenis viglajn paŝojn por informi pri Esperanto en
studentaj rondoj. En Fakultato pri elektrotekniko kaj
komputado kaj Filozofia fakultato de Universitato en
Zagrebo ili organizis la 12an kaj la 14an de marto du
informbudojn por informi pri Esperanto.
Ĉe la budoj ili informis sciemulojn pri Esperanto,
pri la klubo kaj pri la movado. La vizitantoj povis foliumi
la lernolibron laŭ la zagreba metodo kaj aliajn esperantajn
librojn. Ili povis ankaŭ provi iun de la retaj Esperantokursoj kaj ekludi verbo-parojn kun ni.
La homoj kiuj ekŝatis Esperanton abonis nian
retpoŝtan liston, tiel ke ni povus sciigi ilin pri nia estonta
agado. En la fakultatoj ni trovis kelkajn lernintojn kiuj
eklernis Esperanton rete, sed ne sciis pri Kroata EsperantoLigo, Studenta Esperanto-Klubo aŭ la movado. Du el
ili montris intereson por fariĝi niaj klubanoj. Ni ankaŭ
havas unu novan lernanton de Esperanto kiu lernas rete
kaj ĉeestas niaj kunsidoj pro lerni kaj partopreni en nia
agado.
Do, ni pensas ke la nia marta agado en la du fakultatoj
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Fotis Lucija Biličić

estis granda sukceso ĉar nun ni havas novajn klubanojn
kaj ni informis ĉirkaŭ kvindek homojn pri Esperanto kaj
pri nia klubo.
Du niaj membroj Filip Šeatović kaj Juraj Drnjević
kandidatiĝis por veturi al Kragujevac en Serbio en julio
2018 kaj ekkoni kio estas la kongreso de Sennacieca
Asocio Tutmonda. Ni atendas rezultojn de nia monpeto
al la urbestro por vidi ĉu SEKanoj povos vojaĝi tien.
					
Robert Milijaš
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AKHTAR ETEMADI – tradukistino de kvar kroataj verkoj persen
Tempo intervjuis la persan
tradukistinon kiu ĵus sukcesis
eldoni Pirgon de kroata
Anđelka Martić en la persa
lingvo en Teherano.
Spomenka
Stimec:
Ni
renkontiĝis en la aviadilo
post Universala Kongreso
en Adelajdo en Aŭstralio
en 1997. Ie super Norda
Aŭstralio mi promenis tra la aviadilo kaj subite ekvidis
kongresaninon. Mi petis la personon kiu sidis apud vi,
ĉu mi rajtas iom babili kun vi. Ni interŝanĝis la lokojn,
mi eksidis apud vi. Tiam vi diris al mi ke vi okupiĝas pri
tradukado. Mi tuj entuziasmiĝis. Hu, kiel bele, mi havas
aron da libroj en Esperanto, sube en la aviadila deponejo
en mia valizo, eble vi trovos ion interesan, mi sendos al
vi kiam mi revenos hejmen.
Akhtar Etemadi: Jes mi bone memoras tiun vojaĝon
kaj ankaŭ memoras ke ni restis en Kuala Lumpura
flughaveno en Malajzio kelkajn horojn kune. Ekde tiam
mi ricevadis leterojn, librojn kaj revuojn kiujn vi sendis
al mi. Poste retmesaĝojn de vi venis al mi. Reveninte
hejme vi sendis al mi la libron Mirindaj aventuroj de
metilernanto Hlapić de Ivana Brlić-Mazuranić. La unua
persa versio de Hlapic, estis publikigita en la jaro 2005
(en 10000 ekzempleroj) kaj la dua en 2015 (en 5000
ekzempleroj). La nomo de eldonisto estas “Centro de
mens-evuluigado de infanoj kaj junuloj”
Spomenka: Vi tradukas du dramojn el Antologio de
kroataj unuaktaj dramoj.
Akhtar: Mi tradukis La amojn de George Washington
de Miro Gavran kaj La morto de Gogolj de Ulderiko
Donadini . Ili eperis en la drama revuo nomata Namayesh.
La dua tradukaĵo estis publikigita en universitata revuo.
Ili ne aperis kiel libroj.
Spomenka: Kaj vi trovis, jen, Pirgon kiel la kvara kroata
verko kiun vi persigis.

Akhtar: Mi havas kvin fratojn pli aĝaj ol mi. Ili kutmis
kaj legi kaj aĉeti librojn por mi. Fakte mia favorta libro
estis La malbela anasido de Hans Christian Andersen.
Mi kiel knabino pensis ke tio estas miraklo ke la malbela
anaso ŝanĝiĝas al la bela cigno. Mi neniam vidis anason
en suda parto de Irano kie mi loĝadis.
Spomenka: Kion vi studis? En kiu universitato?
Akhtar: Mi studis sociologion en Universitato de
Teherano. Sed mi ŝatas tradukadon kaj tradukas el
angla lingvo al persa lingvo, ankaŭ kelkfoje el Esperanto
persen. Do kiam mi ne laboras en oficejo, restante hejme
mi tradukas aŭ redaktas aliulajn tradukaĵojn aŭ tekstojn.
Spomenka: Esperanto havigis al vi verkojn el la kroata
kulturo. Ĉu ankaŭ vi legis kaj tradukis aliajn verkojn per
Esperanto?
Akhtar: Fakte mi legis ĉiujn verkojn de vi kaj tradukis
la mallongan rakonton de vi nome Telero por Lili Ivanek.
Mi atendas ricevi permeson por publikigi aron da
trdukaĵoj nomita 13 mallongaj rakontoj, kiuj inkluzivas
mian tradukon de via novelo. La aliajn librojn en tiu aro,
mi tradukis el angla lingvo. Mi havas aliajn tradukaĵojn el
Esperanto por kiuj mi devas trovi konvenan eldoniston.
Mi ankoraŭ havas aliajn tradukaĵojn el Esperanto, kiujn
ankoraŭ ne estas publikitaj. Mi ankaŭ tradukis poemojn
de Julia Sigmond al persa lingvo. Ŝi mem publikigis ilin
kune kun aliajn tradukaĵojn al aliaj lingvoj en du libroj
nomataj Doloro kaj Dialogo. Ŝi publikigis tiujn librojn
en 59 lingvoj. En ĉiu libro preskaŭ 50 personoj tradukis
la poemojn al siaj lingvoj kaj la tradukaĵojn ŝi mem
pulikigis.
Mi redaktis la persan version de libro nomata Vualo de
silento kiun tradukis Nazi Solat el Esperanto al la persa.
Ĝi ankoraŭ ne estis publikigita kaj la tradukinto mem
metis ĝin en reton por ke ĝi estu legata.
La titolpaĝon desegnis Aidin Salsabili

Akhtar: Jes. La lastan fojon mi vojaĝis al Kroatio en
2013 okaze de jubileo de publiko de Mirindaj aventuroj
de metileranto Hlapic. Mi partoprenis en la renkontiĝo de
esperantlingvaj verkistoj en via bieno en vilaĝo Hrašćina.
Tie esperantistoj el Rijeka Vjekoslav Morankić kaj
Boris Di Costanzo donacis al mi Pirgon de Anđelka
Martić. Pasintjare mi sukcesis trovi la eldonejon Hoopa
por publikigi la persan version de Pirgo. La persa titolo
de tiu libro estas Pirgo kaj partizano Zeliko.
La unuan fojon Pirgo kaj partizano Zeliko aperis en 1000
ekzempleroj kaj la duan foje ĝi aperos en la eldono de
pliaj 1000 ekzempleroj.
Mi estas dankema al Josip Pleadin kiu agarble faris
multajn aferojn rilate al la libro (ekzemple li sendis min
permeson de Anđelka Martić kaj ankaŭ ĉiujn informojn
kiujn mi bezonis).
Spomenka: Bv. prezenti al ni vian infanaĝon. Ĉu kiel
knabineto vi ŝatis librojn? Kiujn aŭtorojn oni legis en via
infanaĝo? Kiu verko estis via ŝatata?
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IVO ANDRIĆ – cent jaroj post la unua poemaro finverkita en Krapina
Sur la foto estas la domo en Krapina en kiu
la nobelpremiito por literaturo el la jaro 1961 Ivo
Andrić finpoluris sian unuan poemaron Ex Ponto
en majo de la jaro 1918. La nobelpremiita verkisto
komencis verki sian poemaron en la malliberejo en
Maribor (nun en Slovenio, tiam Austro-Hungario),
kie li estis malliberigita post la mortpafo al la aŭstra
tronheredanto Franz Ferdinand. Andrić estis
lernanto en la sama Sarajevo kiel Gavrilo Princip,
la serba junulo kiu en Sarajevo mortpafis la
heredanton de la habsburga krono. Gavrilo gvidis
en la mezlernejo en Sarajevo la organizaĵon de la
serba junularo, Andrić gvidis la kroatan lernejan
junularan organizaĵon. Gavrilo Princip post la
atenco estis kondamnita al la dudekjara malliberejo.
Li mortis pro ftizo en 1918 en Teresin (nun en
Ĉeĥio) Ivo Andrić malsaniĝis en la malliberejo
kaj kiam li estis liberigita, la patrino direktis lin,
per la helpo de franciskanaj monakoj, al Krapina.
La urbeto tiutempe famis pro la banloko Mrzlica
en kiu oni entreprenadis kuracadon per Kneippmetodo, aplikante alterne la varman kaj malvarman
banadon al la malsana korpo. Ĉar mankis hotelo
en Krapina, la klientoj de la banloko loĝis en
privataj domoj. La adreso de Andrić en tiu domo
estis Paradiž 5. De tie li sendadis poŝtkartojn
al sia amikino Zdenka Marković kaj sur unu el
ili li informis ke lia poemkolekto Ex Ponto estas
finpretigita kaj ke li planas eldoni ĝin en Zagrebo.
La titolon Andrić donis inspirita per la verko de la
romia poeto Ovidio, Epistulae ex Ponto, verkita
dum liaj egizilaj jaroj ĉe la Nigra Maro. La „versoj
en prozo“ de la kolekto Ex Ponto estis konsiderataj
„interparoloj kin la animo“. La unuan poemaron de
Andrić en Zagrebo eldonis Književni Jug kaj konata
pentristo Ljubo Babić desegnis la titolpaĝon.
La libro konsistas el 130 etaj rakontoj, lirikemeditemaj notoj.
Dum sia restado en Zagorje, Andrić ekamikis
kun pluraj intelektuloj en Krapina. Tie pentristo
Jerolim Miše desegnis la portreton de Ivo Andrić.
Ankaŭ sian duan libron Nemiri /Maltrankviloj
du jarojn poste Andrić publikigis en Zagrebo.
Ivo Andrić ricevis Nobelpremion kiel
jugoslavia verkisto. Li verkis la unuan poemaron en
la kroata kaj estas konsiderata la kroata verkisto. La
ĉefajn temojn por siaj romanoj (Ponto super Drina,
La kroniko de Travnik) li poste ĉerpis el historio de
Bosnio kaj Hercegovino kaj li apartenas nuntempe
al la plej grandaj bosniaj verkistoj. Li naskiĝis en
Dolac apud Travnik en Bosnio. Poste li eniris
diplomation de Jugoslavio kaj verkis en la serba.
Li estas nuntempe konsiderata ankaŭ la plej granda
serba verkisto. En lia profesia kariero li dum du
jaroj de 1939 ĝis 1941 servis kiel diplomato de
Reĝlando Jugoslavio en Berlino dum la regado de
Adolf Hitler. Inter liaj taskoj estis subskribi aliĝon
de Jugoslavio al la „Tria pakto“, kunlaboron de la
faŝismaj Germanio, Italio kaj Japanio post la kreo
de Akto de la Fortoj.
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Fotis Spomenka Štimec

La domo en Krapina apartenas nun al du
fratinoj el la familio Capek. Esperanto-Societo
Trixini el Hrašćina intencis okaze de la 100-jariĝo
de la unua verko de Andrić sur la domo en Krapina
munti memortabulon. Post longa traktado, la
posedantinoj fine decidis - ne konsenti pri la starigo
de la tabulo al Ivo Andrić okaze de la centjariĝo de
la unua poemaro.
En Esperanto tradukis fragmentojn el Ex Ponto
konata Esperanto-poeto Josip Velebit kaj ili estis
publikigitaj en La Suda Stelo kaj Nica Revuo.
							
						S.Š.

Ivo Andrić

El

Ex Ponto
Nun mi vidas; perdi estas terure nur tiom
longe ĝis oni perdas ĉion, ĉar perdi iom alportas
malgajon kaj larmojn; kaj dum ajn ni povas mezuri
la grandecon de la perditaĵo je tio kio postrestis, estas
al ni pezkore, sed kiam ni foje perdas ĉion, tiam ni
sentas malpezecon kiu ne havas nomon, ĉar tio estas
malpezeco de la tro granda doloro.
Mi estas malpeza, malpeza, flugpreta.
Ĉio perdita estas en mia konscio, nur sen pezo
kaj amaro de la teraj aĵoj; mi denove havas ĉion
kion mi perdis, transformitan kaj beligitan – en mia
memoro. Kaj ankoraŭ: mi havas grandan liberecon
de tiu kiu havas nenion kaj la pacon de tiu kiu
eldoloris kaj fine disiĝis.
			

Esperantigis S. Štimec
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ANDREJ KOROBEJNIKOV

La zagreba piano PLEYEL

Umjetnička organizacija/
Arta organizaĵo Christoforium
el Zagrebo organizis en librejo
de la Kroata Ŝtata Arkivejo
koncerton de la rusa pianisto
Andrej Korobejnikov. La
zagrebaj esperantistoj konas lin
kiel knabeton kiu partoprenis
en la Infankongreseto de
la Universala Kongreso de
Esperanto en Zagrebo en la
jaro 2001. Tiam D-ro Helmar
Frank atentigis la organizantojn
en Loka Kongresa Komitato ke
inter la kongresanoj troviĝas
Fotis Irene Zandel
brila knabo, perfekta pianisto,
unu el la rusaj „mirindaj
infanoj“, kiu ekde sia 12a vivojaro en Moskvo studas juron
en la Universitato Justo. La rektoro de la Universitato prof.
Ŝilo enkondukis la neforgeseblan koncerton de la juna
Andrej en la eta salono de la salono Vatroslav Lisinski.
Japana esperantistino Kikuŝima Kazuko - Krizan
temo konatiĝis kun Andrej en Zagrebo kaj poste organizis
por li multajn koncertojn en Japanio, kiuj jam junaĝe
rapidigis lian internacian karieron.
Poste Kroata Esperanto-Ligo invitis Andrej
Korobejnikov al sia zagreba Kongreso de kroataj
esperantistoj en Zagrebo. Tie Andrej havis koncerton en
Hrvatski glazbeni zavod. Li ankaŭ prelegis en nia kongreso
pri juraj aspektoj de la aŭtoraj rajtoj. La koncertado en
Hrvatski gazbeni zavod tiom plaĉis al li ke li elstarigis tiun
koncerton en la rumana libro Kiam mi estis la plej feliĉa?
en kiu la kompilintino Julia Sigmond kolektis opiniojn de
multaj homoj pri tio kio feliĉigas ilin.
Andrej Korobejnikov naskiĝis en Dolgoprudnij en
1986 kaj muzikas ekde sia kvina jaro. Kiel sepjarulo li gajnis
la unuan premion en la internacia konkurso Ĉajkovski.
Estinte okjara li havis sian recitalon en Granda salono de
Ŝtata muzika akademio en Baku en Azarbajano. Post
elementa kaj mezlerenejo li kiel 19-jarulo kun plej bonaj
notoj finis Moskvan ŝtatan konservatorion Ĉajkovski, kie
lia profesoro estis Andrej Dijev. Kun honoraj laŭdoj li
finis en Londono siajn postdiplomajn studojn ĉe Vanessa
Latarche.
Ĝis sia dudeka vivojaro li gajnis pli ol 20 premioj
en internaciaj pianokonkursoj, inter ili La unuan premion
en la Tria internacia pianokokurso Aleksandar Skrjabin
en Moskvo en 2004, La Duan premion kaj la premion
de la publiko en la Dua internacia pianokonkurso Sergej
Rahmanjinov en Los Angeles 2005 kaj la apartan rekonon
de Moskva konservatorio kaj diplomon por la plej bona
interpretado de la muziko de Ĉajkovski en 2007.
Andrej Korobejnikov koncertis en pli ol 45 landoj en
la plej famaj koncertsalonoj de la mondo.

Andrej
Korobejnikov
muzikis en Zagrebo per la piano
Pleyel, la zagreba muzika unikaĵo.
Ĝi esti la posedaĵo de la „patro
de la kroata piana pedagogio“
Svetislav Stančić. La piano
beligis siatempe la hejmon de
Stančić kaj per ĝi muzikis ĉiuj liaj
lernantoj kaj gastoj. Nuntempe
la piano estas la posedaĵo de la
pianisto Ljubomir Gašparović
kiu akustike kaj aspekte renovigis
la
ĉefverkon.
Ljubomir
Gašparović gvidas la
artan
organizaĵon Christophorium, kiu
organizis la gastadon de Andrej Korobejnikov en Zagrebo.
Nur unu sola Pleyel-piano konserviĝis en Kroatio.
Andrej komentis ke la zagreba piano Pleyel havis
kelkajn negravajn teknikajn malfacilaĵojn sed li estis ege
kontenta pri la zagreba Pleyel.
En Francio, la hejmlando de la manufakturejo Pleyel,
oni organizas monkolektadon por savi Pleyer-pianojn kiel
francan kulturan heredaĵon. La konstruejon kie oni konstruis
tiujn pianojn fondis en Francio 1807 Ignace Pleyel. La
pianisto Stančić akiris la pianon Pleyel en la jaro 1924.
Tiutempe Pleyel-pianoj apartenis al la plej estimataj. Estas
granda valoraĵo kiun Zagrebo havas kaj verŝajne malmultaj
homoj konscias pri ĝi. Des pli valora estis la konceto kiun
Andrej Korobejnikov donacis al la zagreba publiko.		
					
S.Š.

en Zagreb

Kiam mi estis la plej feliĉa en la vivo?
Mi estis feliĉa. Mi tion certe kaj ĝuste scias. Mi
estis multfoje feliĉa. iam en mia infanaĝo, iam dum
Esperanto-kongresoj, iam post malfacilaj ekzamenoj,
iam vivinte en belega naturo.
Mi serĉos kaj trovos en mia memoro unu momenton,
kiun mi neniam forgesos, ĉar ĝia sperto estis tiom
mirinda por mia animo kaj korpo.
En la jaro 2003, la 31an de majo mi gastis ĉe la 6a
kongreso de kroataj esperantistoj en Zagrebo. Mi tiam
koncertis en la belega salono de Glazbeni zavod/Muzika
instituto. Tio estis la koncerto dediĉita al la Kongreso.
Tio estis la oficiala dediĉo.
Neoficiale mi dediĉis ĝin al Esperanto kaj al
esperantistoj, kiuj estis ni ĉiuj. Ni kiuj estis kvazaŭ ĉiam
malfermitaj unu al aliaj. Ni kiuj volas sperti novajn
sentojn. Mi ludis ankaŭ la Kvaran sonaton de Beethoven.
La dua parto de la sonato estis tre tre malrapida kaj
koncentrita, se tiel eblas diri. Tie estas malmultaj paŭzoj,
simple: du akordoj kaj longlonga paŭzo, poste ankoraŭ
du akordoj, poste paŭzo. Tiel! Mi ekludis la duan parton
kaj? Dum la unua paŭzo mi eksentis min feliĉega: mi
aŭdis spiron en la salono. De la tuta salono, de ĉ. 400
personoj kiuj sidis tie spiris, aŭskultis. Oni aŭdis nur
mankon de la spiro kaj spiron. Poste respiron, repaŭzon
kaj ree akordojn.
Tiam mi estis la plej feliĉa en mia vivo! Dank’ al Dio,
Dank’ al Esperanto kiu donis al mi tiun feliĉon.
				

Andrej kaj Spomenka.
Fotis Biserka RožićŠutej
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Andrej Korobejnikov

En la libro Kiam mi estis la plej feliĉa en la vivo?
Kompilita de Julia Sigmond, Cluj, Eldonejo Editura Triade, 2008
Noto de la organizanto S. Štimec:
Glazbeni zavod neniam sendis fakturon al Kroata Esperanto-Ligo
por tiu koncerto!
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ROGER IMBERT en Francio

Vodnikova 9
nia estonta ejo

901. Božidar Brezinščak - Bagola
26,99 eŭroj
902. Vera Roknić 			
6,74 eŭroj
903. Damir Mikuličić 			
53,98 eŭroj
904. Spomenka Štimec 			
26,99 eŭroj
905. Mladenka Đaković 		
26,99 eŭroj
906. Željko Gubijan 			
26,99 eŭroj
907. Jelena Lončarević 			
16,91 eŭroj
908. Zlata Nanić 			
53,98 eŭroj
909. Davor Klobučar 			
80,97 eŭroj
910. Đivo Pulitika 			
53,98 eŭroj
911.
Julia
Sigmond
			
2,42 eŭroj
Fotis Ginette Martin
912. Nevenka Imbert 			
2,69 eŭroj
913.
Siniša
Dvornik
			
5,39 eŭroj
Roger Imbert estis unu el la temoj de la 83a Regiona
914.
Anonima
				
26,99
eŭroj
staĝo organizita de Espéranto France Est de la 20a ĝis la
915.
Anto
Mlinar
			
80,00
eŭroj
21a de aprilo 2018 en la feriejo Rimlishof en Buhl apud
Guebwiller en Suda Alzaco. Francoj malmulte scias pri
492,91 eŭroj
la esperantisto kiu plej grandan parton de sia fekunda Sume 				
vivo pasigis en Zagrebo kaj kiu Esperanton eklernis per
Inter novembro 2017 kaj majo 2018 niaj membroj
la helpo de fama franca esperantisto Pierre Delaire. (Tiu
kolektis por Vodnikova 385,92 eŭrojn. Ekde la jaro 2003
instruisto havis tiom fortajn retojn de kunlaborantoj ke eĉ
ĝis novembro 2017 ni kolektis inter niaj membroj kaj
mi dum miaj lernojaroj en Varaždin eniris la esperantan
amikoj 57.348,03 eŭrojn.
komunumon dank al li.)
Nia lasta kredito al Esperanto-Societo Trixini en majo
Spomenka Štimec prezentis la esperantan agadon 2018 estas 2.509,42.
de Roger ekde la jaro 1960 kiam li fariĝis zagrebano ĝis
Dankon al la membroj kiuj helpis al ni havi
la mortojaro en 2009, aparte akcentinte liajn literaturajn propran Esperantejon en Zagrebo!
tradukoj el la kroata kaj bosniaj literaturoj. Ŝia opinio
Nia bankonumero en Raiffeisen banko: Hrvatski
estas ke en neniu serioza Esperanto- biblioteko de la savez za esperanto IBAN HR 61248400811008817.
21a jarcento rajtus manki la plej granda romano pri la Modelo 00.
islama mondo Derviŝo kaj la morto de Meša Selimović
Planoj por majo: ni planas rekonstrui la koridoron
en traduko de Roger Imbert.
kaj la grandan malnovan banejon el 1950 kaj transformi
Francaj esperantistoj kun intereso aŭskultis pri sia ĝin al kuirejeto, necesejo kaj moderna duŝejo de la 21a
elmigrinta samideano kiu tiom meritiĝis pri la viglo de jarcento. Ni planas kadre de la renovigo refreŝigi unu
la esperanta komunumo en Zagrebo, kontribuinte kiel trionon de la loĝejo en 2018. La ŝangkonstruoj startas
instruisto, animiginto, organizanto, inspiranto kaj plej fine de majo.
intense kiel tradukisto.
Ĉiu via helpo estas bonvena!
Estas interese ke francoj eĉ hodiaŭ uzas la frukton
de la laboro de Roger Imbert – sen tion scii. La aktuala
franca lernilo nomata „Espéranto 11“ kun la unua leciono
Roger ĉeestas en la tradukita franca prozo interalie
pri amiko Marko estas inspirita per la Zagreba Metodo per la verkoj de Colette kaj Jean Anouilh kreitaj ĉe
de Esperanto-instruado al kiu Roger grandsignife Grafokom en Đurđevac en la lastaj jaroj de lia vivo.
kontribuis, aldone per la kreo de Sentimulo tradukita
Spomenka Štimec havis la okazon abunde prezenti
per uzo de 500 radikoj. (La aktuala franca lernilo ne plu al la ĉeestintaj francaj kaj germanaj esperantistoj sian
indikas la fontojn de lernilo.)
propran literaturan agadon. (La heroino de ŝia libro
Hodler en Mostar estas reala persono aparteninta al
la franca kulturo, la modelino Jeanne el Liono. En la
La geedziĝo de Nevenka Brajčić kaj Roger Imbert en 1961.
verko Jeanne ricevis fikcie inspiritajn trajtojn.)
Atestantoj Nedjeljka Horvat kaj Jure Lipovac.
Franca esperantistino Ginette Martin rakontis kiel
ŝi realigis la francan tradukon de Kroata milita noklibro,
investinte la propran ŝparaĵon.
Le ekskurso gvidis al la mirinda arbara pejazĝo ĉe
la unika abatejo en Murbach. La nuna abatejo estas
la restaĵo de la iam imponega abatejo kies vivo startis
en la jaro 727 kaj kie restadis eĉ Karolo la Granda, la
reĝo kiu starigis fundamentojn de la nuntempa Francio,
Germanio kaj Nederlando.
Gvidantoj de la aranĝo Edmond Ludwig kaj
Andreo Grossmann havu dankon: ilian laboron ĉiu
esperanta komunumo povus deziri en sia medio.
						 S.Š.
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La la ŝipo ZAMENHOF - konstruita en Split en 1959
Dalibor Šeatović dum siaj studoj en Universitato Adam
Mickiewicz en Poznan verkis laboraĵon pri la fenomeno de
Zamenhof-objektoj, kadre de la lecionoj de la nun jam forpasinta profesoro Zbigniew Galor.
Ni elprenas el lia laboraĵo la infomojn pri la ŝipo portanta
la nomon Zamenhof. La ŝipo estis konstruita en la ŝipfarejo
en Split. Jen ĉi-rilata fragmento kiu iom pli prilumas la detalojn pri la ŝipo Zamenhof.
La ŝipo Zamenhof, „apartenis al la Pola Oceana Linio kaj
kapablis porti ŝarĝon de 12800 tunoj“ (Röllinger, 1997: 81).

La laboraĵo havas la titolon Zamenhof/Esperantoobjektoj – fajrigiloj de tradicio en Esperanto-komunumo.
Pri la ŝipo parolas Erasm Nawrowski, la iniciatinto de
la nomigo.
Erasm Nawrowski aperigis en interreto vere unikan
atestadon pri tio kiel entute okazis la nomigo de la ŝipo
Zamenhof. La rakonto de Nawrowski estas ege interesa
pro tio ĉar ĝi klare montras laŭvicajn paŝojn kaj etapojn
de la nomigo. Nawrowski estas kaj iniciatoro kaj zorganto
pri ĉiuj paŝoj dum la procezo de nomigo kaj solvanto de
multaj problemoj aperintaj dum tiu luktado al kiu li donacis
grandan energion kaj sindediĉon. Skriba atestado de
Nawrowski, estas grava ne nur pro la fakto ke tiu homo
venkis en la batalo por la nomo de la ŝipo, sed pro tio ĉar
el la vidpunkto de temo de tiu ĉi laboraĵo ĝi klare spegulas
mekanismojn de konstruado de komunaj memoroj en la
periodo de Esperanto historio kiu tiam estas sufiĉe matura
– temas pri la fino de 50-aj jaroj de la pasinta jarcento.
Maturiĝo de E-komunumo montriĝas ne nur en la fakto ke
pasis ĉ. 70 jarojn de la Unua libro, sed ankaŭ en la fakto ke
tiutempe la celoj estas sufiĉe alte starigitaj, kaj la akceptado
de E-agado en ekstermovadaj institucioj estas sufiĉe
antaŭvidebla kaj eĉ iusence mastrumebla. La maturiĝon
pruvas ankaŭ grava fakto – la generacio de fondintoj ne plu
vivas – sed la daŭrigo de preskaŭ samaj procezoj, indikas
ke ili estis fruktoportaj.
Tiel estas skribite en la libro pri Zamenhof-objektoj
aŭtorita de Röllinger. Nun ni dank’ al la in formoj en
interreto ricevis iom da detaloj pri la fenomeno:
„En sia rakonto Nawrowski informas ke li kreskis en
apudmara Triurbo (Gdańsk, Gdynia, Sopot) kaj de infanaĝo
li admiradis oceanajn ŝipojn en la loka haveno. Do,
matura homo, revokas memorojn el infanaĝo, konvinkita
ke la saman memoron tiu nomigo kaŭzos ĉe multaj aliaj.
Senkonscie, Nawrowski donas la bazan kadron por ĉies
sociaj memoroj – tiuj de infanaĝo, kiam grandaj ŝipoj per
si mem (kiel iu ajn granda kaj miriga objekto) donas la
stampo kiun oni portas dum la tuta cetera vivo. Nawrowski
insistas ke la nomon de Zamenhof devus ricevi ne iu ajn
ŝipo. En la menciita rakonto, li skribas: „En nia rezolucio
ni parolis pri nomigo de novkonstruota ŝipo de “Granda
Ŝipveturado”, navigonta sur ĉiuj maroj, do povas temi nur
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pri granda, plenmara oceana ŝipo“ (Nawrowski, interreto).
Ebleco renkonti tiun ŝipon, aŭ almenaŭ scii ke ĝi ekzistas,
certe faros fortan impreson al du celitaj grupoj kiujn skizis
Zamenhof en sia parolado dum la 2-a Kongreso en Ĝenevo
al kiuj oni devas komuniki internan ideon – esperantistoj
mem; kaj neesperantista, cetera mondo, sentime „ke la
mondo moke nomas ilin utopiistoj“ (Zamenhof, diversaj
verkoj). (...) Nun la bildo klariĝas – granda ŝipo, kiu
navigas al ĉiuj kontinentoj kaj mondopartoj, renkontas
en foraj havenoj kaj esperantistojn, kaj neesperantistojn.
Esperantistoj starantaj fronte al plenmara 13.000 tuna
ŝipego diras al si mem – ho kiom potenca nia movado estas
kiam ni kapablas sendi en oceanojn tiom grandan ŝipon
kun la nomo „Zamenhof“. Samtempe, neesperantistoj
kiam vidas tiom grandan ŝipegon kun la nomo Zamenhof,
ne avaras eĉ pripensi ke tiuj kiuj sukcesas nomigi tiom
grandan ŝipon laŭ Zamenhof (Esperantistoj) povus esti iuj
izolitaj, mokindaj utopiistoj, sed iu mondskale grava grupo,
pri kies klopodoj ŝli certe tuj ekfosados en la plej proksima
biblioteko, aŭ bonŝance, eĉ en loka E-klubo.
…
En la komenco estis la propono. Kiel atestas
Nawrowski: „Mi kaptis la okazon, kiam ni estis
alproksimiĝantaj al la 100-jara datreveno de naskiĝo de la
kreinto de Esperanto, d-ro Zamenhof. La 15.12.1957 dum
la akademio honore al la 98-jara datreveno de naskiĝo de
d-ro Zamenhof mi ĵetis en nia klubo la aŭdacan proponon
de nomigo de iu granda nova ŝipo je nomo “Esperanto” aŭ
“Zamenhof”.Tiu propono plaĉis ege al ĉiuj. Mi prezentis
mian rezolucion kaj ĉiuj aklame akceptis ĝin. Tuj formiĝis
Organiza Komitato. La rezolucion subskribis nome de ĉiuj
ĉeestantoj la prezidanto Nawrowski kaj la sekretariino
Ostrowska“ (Nawrowski, interreto).
...
La batalo por la nomigo de la ŝipo daŭris. Nawrowski
devis senlace labori. Ne estas facile simple veni al
Ministerio de navigado kaj diri - mi petas, gesinjoroj,
donu la nomon de Zamenhof al unu el kvar plej grandaj
ŝipoj enmarigotaj tiujare. Sed Nawrowski, kun plumoj
plenaj je infanaj sopiroj, kaj finvenkisma malhezito
rekomendita de Zamenhof, faris ĝuste tion. Li skribis,
kaj skribis, leteron post letero - persvadante instituciojn
pri la graveco de sia projekto. Li frapas sennombrajn
pordojn, kaj, finfine, la 6-an de aprilo 1958 venas la JESA
respondo, sed en kiu oni ne diras kiam tiu nomigo okazos.
Kompreneble, Nawrowski havas limdaton - 100 jariĝo de
Zamenhof estas la sola ebleco, samkiel al UK en Varsovio
tiujara. Do prokrasto ne eblas, tio devas okazi en la jaro
1959. Sur la listo por nomigado de la grandaj ŝipoj en
pola Ministerio pri navigado tiujare estis laŭvice Chopin,
Moniuszko, Paderewski, Szymanowski, ktp. Nawrowski ne
kapitulacias. Li sukcesas forigi la nomon de Moniuszko el
la listo kaj en tiun lokon starigi la nomon de Zamenhof.
Certe multajn pordojn li malfermis por fari tion, sed tiujare
en la ŝipfarejo de Gdańsk ne plu produktiĝos tiom grandaj
ŝipoj. Li ne akceptas malpli grandan honore la Zamenhof
… Kaj “deus ex machina“ venas el la adriatika ŝipfarejo
Split, marborda urbo en Kroatio, tiutempe apartenanta en
Federacio Jugoslavio. Jen, kiel Nawrowski priskribas la
finan venkon; „Venis fine la tago, kiam ni eksciis, ke unu
12.800 tuna ŝipo ricevos la nomon “ZAMENHOF”, kaj ke
la surakvigo okazos la 12-an de Julio 1959 en Jugoslavio,
ĉar dum la someraj monatoj ne estos konstruata nova
granda ŝipo en Gdansk. Temas pri nova jam konstruata
en Jugoslavio por Pollando, kiu komence estis nomigota
“MONIUSZKO”“. Post tiu, finfine, sukcesa luktado por
fajrigilo de tradicio venas historio.			
			
Dalibor Šeatović
En la verko „Kiel ekestas kolektivaj memoroj: pensoj pri
interakcia modelo de kolektivaj memoroj“
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Nekrologo

Nova esperantlingva leksikono
Nia
diligenta
kolegaro estas la
titolo de la nova
esperantlingva
leksikono kiu estis
kreita en Kaliningrad
en Rusio kaj presita
en
Kaunas
en
Litovio, la frukto de
la kunlaboro de la
eldonejo Sezonoj kun
Litova EsperantoAsocio. Tio estas
la 120a libro de
Halina
Gorecka
kaj
Aleksander
Koĵenkov.
Temas
pri biografioj de
200
eminentaj
esperantistoj de la
mondo laŭ elekto de la aŭtoroj. La imponan verkon helpis
financi Esperantic Studies Foundation el Usono. La
titolon donis verso el la esperanta himno de Zamenhof.
La dorsan paĝon de la libro ornamas subskriboj de la
famaj esperantistoj kiaj publikigitaj en Enciklopedio de
Esperanto en la jaro en Budapeŝto en la jaro 1934.
La biografio de la eminentaj esperantistoj de la
mondo donis lokon al la jenaj kroataj esperantistoj:
Dalibor Brozović, Ivo Lapenna, Marinko Gjivoje,
Srđan Flego, Krešimir Barković, Spomenka Štimec
kaj Zlatko Tišljar, el kiuj tri lastaj samtempe aktivis en
la zagreba Studenta Esperanto-Klubo ofte inspirita per
agado de Tibor Sekelj kies impona agado ankaŭ estas
prezentita.
Štimec kaj Tišljar eniris ankaŭ la redaktan
komitaton de la verko.
Ni gratulu al niaj diligentaj kolegoj Halina
Gorecka kaj Aleksander Korĵenkov kiuj riĉigis nian
Esperantujon per tiom da valoraj informoj.
						 S.Š.

DAVOR GRGAT
(1935 -2018)

Dum
la
decembra
Zamenhof-festo de EsperantoSocieto en Split infarkto
trafis la plej aktivan membron
Davor Grgat. Li mortis la
9an de januaro 2018 kaj estis
enteregita la 11an de januaro
en la tombejo Sustipan en
Jesenice. Li estis en hospitalo
en julio 2017 sed subskribis
propravolan decidon pri foriro
por partopreni la programojn de Inter-fest en Bjelovar.
Li naskiĝis la 10an de oktobro 1935 en Krilo Jesenice
ĉe Omiš. Kiel junulo Esperanton li lernis aŭtodidakte
kaj tuj komencis varbi por Esperanto en ĉiuj rondoj en
kiuj li troviĝis. Ankaŭ kiel soldato li verkis artikolojn
pri Esperanto en la armea gazeto kaj fondis Esperantoklubon. Dum pluraj jaroj li aktivis kiel esperantisto
en Bosnio kaj Hercegovino. Malmultaj inter kroataj
esperantistoj estis tiom ĝisostaj esperantistoj kiel Davor
Grgat. Lia origina profesio estis murkolorigisto, sed li
tre pasie dediĉis sin al ĵurnalismo kaj estis dum jardekoj
unu el niaj plej fidelaj informantoj pri Esperanto. Longas
la listo de liaj poresperantaj meritoj. Aparte li meritiĝis
pri enkonduko de Esperanto kiel la tria lingvo dum la
8aj Mediteraneaj sportludoj en Split 1979. Enlande li
dum jardekoj kontribuis artikolojn al la Radio Split kaj
gazeto Slobodna Dalmacija. Internaciskale li kunlaboris
kun multaj Esperanto-gazetoj kaj kongresaj kurieroj. Li
estis interalie kunlaboranto de Tempo. Liaj plej gravaj
nacilingvaj artikoloj aperis libroforme. Krom Esperanto
liaj ŝatataj temoj estis el la vivo de la iamaj alkoholuloj
post ilia kuracado. Apartan atenton li dediĉis al
emerituloj. En sia domo en Mali Rat li gastigis multajn
diverslandajn esperantistojn.
La urbo Omiš premiis lin en 2016 por la meritoj por
la urbo. Samjare li gajnis premion Degenio Velebita por
la ĵurnalista laboro por la gazeto Zagreba Esperantisto.

Projekto

LINGVA AKCELILO

La projekton en Elementa lernejo Retkovec gvidas
Sonja Burić, socia pedagogo kaj instruistino pri la
germana Marina Vuković Tolj kun instruistino pri
la angla Marina Lončarek.
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Roger Imbert (tradukisto) kaj Dr-o Ivan Krtalić (redaktoro) dum la prezento de antologio “Moderna kroatia prozo”. Zagreb, 1980.
Fotis Ivan Špoljarec - Štef

Membroj de la zagreba Studenta Esperanto-Klubo dum Junulara E-renkontiĝo en Pula, Banjole, 1981. Fotis Ivan Špoljarec - Štef

