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Casopis Hrvatskog sayeza za esperanto

aprilo

L999
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La urbestrino en Zagreb disponigis novajn ejojn al esperantistoj
Osijek invitas al la Tria kongreso de kroataj esperantistoj en rnajo
Esperanto peris inter I(roatio kaj Japanio
La nova lernolibro de Esperanto lari la Zagreba Metodo
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KARAJ LEGANTOJ
Jen la lasta printempo antat ni kiu. en si portas la jar:on 199...
de Esperanto

Lajaron 1998 ni finis per la gravajubileo - 90jaroj

enZagreb. Ni festis $in digne, preskair 700 homoj partoprenis
en diversaj jubileaj decembraj festoj. La fotoj dokumentas pri
la multkapa orkestro (kiu muzikis por ni, direktita per la muzikbastoneto el lajaro 1922 el nia arkivo) kaj pri la granda festo
de Ia zagreba aktorino Vida Jerman - 25 jaroj de Sia laboro por
Esperanta teatro. La 90-jaran jubileon ni celebris ankair per
porokaza filatelia stampo, kun la dato de la unua kunveno, la
28an de decernbro

I

908

,

moj alipis al la karavano
de Orbis Prcfus al Berlino. KEL preparas la
San kroatlingvan eldonon de 1a lernolibro laiL
IaZagrebaMetodo. eu
vi bezonas ekzernpleron
por iu amiko?
La Honora Komitato
por lajaro 2001 kolektis $is nun respektindan
aron da akademianoj,
politikistoj, kulturuloj...
Ni ektraktis krrn 1a konata dana skulptisto Jes-

per Neergaard el Danlando la demandon 0u
Zagreb po.rus, simile kie1 faris la r.rbo Graz, starigi monumenton al Esperanto en lajaro 2001.

Nia venonta eldonajo estos la Kongreslibro de Osrjek. La
anonirna desegnajo el 1886 omalras nian titolpa$on. Gi prererrtas nian kongresejon en Osijek, nuntempe unn el la plej luksaj
ejoj en 1a urbo, post la milito renovigitan Zupanijska komora.
Tentpo esperas reveni al vi en la

atrtuno!

s.
La printempaj tagoj alporlis

srilec

ni gravan eventon: KEL ricevis leteron de la urbestrino de Zagreb, Marina Matr,rlovi6
Dropuli6 pri disponigo de la novaj ejoj en kitg ni povus trankvile
a1

konstrtLi kondiOojn por la Unit,ersala Kongreso de Esperanto
en la jaro 2001. Kvankam ankorair ne Oio estas pritraktita, ni
jam inspektis la eventualan estontan adreson en la rtrbocentro
en str. Kneza Mislava 1 1, tria etago. Sur 1a foto Ankica Jagnji6
dum la unua vizito al la nova adreso de Esperanto en Zagreb.
La novaj ejoj estas en malbonaj kondieoj kaj ni devus investi
multe da energio kaj mono por ebligi ilian funkciadon. Sekve
nia adreso durn ia venontaj monatoj restos en Amrr-L5eva 5.
Zlata Flego trovis en la arkivo interesan dokumenton el la
pasinteco de Amru5eva 5: la unuan protokolon pri la transporto

Ternlro
Jaro XVlll, numero 1/99
Gazeto de Kroata Esperanto-Ligo
Arnru5eva 5, Zagreb

tel 385 I 481052, fakso 385

de

Drama gmpo surscenigis novan teatrajon, KEJA febre preparis
ia 6an MIROn erZadat, en Osijek bone evoluas la preparoj por
la Tria kongreso de la kroataj esperantistoj en majo. Pluraj ho-

4817067

reto esperanto@zg. tel. hr
Aperas lar:reble kvar foje jare

de piano al Amn-rieva. Tien ni enlo$i$is en aprilo 1947. Pasrs
52 jaroj. Bela tranOo e1 1a tempujo.

Intertempe ni dairrigas labori. SEK okaze de 40 jaroj

1

lssN

0352-1583

Redaktoris Spomenka Stimcc
Kontribuis Marica Brletic, Josip eizmi6. Andrcj Crigor-1cr'.
Zeljka Ivi6, Vida Jerman. Gordana Junna, Vladimir Kanrcnski.
Nedeliko Korasr6, Sava Mateti6. Josip Plcadin, Flrvojc Sandukdic,
1\4ori Singo. Tomislav Stardevi6,

Spcmenka Stimec, Zlatko

Vilirn Straick, Dalibor Scatoli6.

Tiiljar'

Kompostis Milka Duki6 kaj Spomenka Stirnec

Anonctarifo li I pa$o

1000

kn, l/2 pa$o

500

kn,

1/3 pago 350 kn.

1/E pago 200 kn

Eta anonco 100 kn. (kovrilpa$o duoble)

Abono
4 numeroj iare 40 kn (10 DEM)
unuopa numcro 12 kn (2.5 DEM)

Bv. aldoni sendokostojn 1,5 DEM por e iu numero al eksterlando!
La redakcio ne respondecas pri la opinioj en la sLrbskribita1 teksto.i.
Redakcija ne odgovara za miiljenja imesena u potpisanim tekstovima.
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LA UI{UAJ

ESPERAATTISTOJ E,L KROATIO

I.A UNUAJ ADEPTOJ
Post apero de la "unna libro" bonfamo pri
Esperanto (intemacia lingvo de d-ro Esperanto) estis baldair akirita. Sajmare

(1887) eldonigis krom la lernolibro por
rusoj, ankair 1a pola, anqla kaj germana
versioj de la sama libro. Ci tiu parto de la
historio estas relative bone konata ee al
komencantoj, 0ar la historion oni pristr.rdas preskaiL samtempe kun la lingvo
mem. Malpli konatas la fakto, kiu en nia
kazo estas vojmontra, ke la "unua libro"
entenis ankal mallongan deklaracion. Gi
tekstis jene: "Mi subskribinta, prontesas

ellerni la proponitan de D-ro Esperanto
lingvon intemacian, se es/os lnontrite, ke
dek ntillionoj da personoj donis publike
tian santan penneson. Subskribo. Sur la
dua fla*o: Nonto, adreso. Personoj kiuj
estas principe kontrailaj al ideo de internacia lingvo ail neas eblon de gia efektivigo esis petataj resendi la kafieton kun
surskribo 'kontruil', tiuj kiuj estis pretaj
ellerni la lingvon, en eiu okazo, sendepende de la nontbro de adeptoj devis respondi'senkondiee'. "
I
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La cifero de 10 milionoj da adeptoj baldair akirotaj, estis nur bela revo de Zamenhof. E0 el hodiala vidpunkto $i estas
nereala. Sed, malgraiL tio ke ne estis atingita la dezirata nombro, Zamenhof ricevis grandnombre la subskribitajn deklaraciojn. La deklaracioj fari$is bazo, e1 kiu
elkreskis adresaroj de la unuaj adeptoj.
Eldonadis ilin Zamenhof persone, kaj en-

interjanuaro 1890
kaj marto 1909. La Adresaroj n-ro I, XII,
XIII, XIV, XVI $is la lasa XXIX aperis
kiel apartaj broSuroj, dum la serioj II gis
XI kaj XV estis publikrgitaj en la gazeto
"La Esperantisto".
tr.rte aperis 29 adresaroj

Por koatoj, kitg nur en 1991 fondis propran Staton,, estas grava fakto ke dum ekzisto de eksa Jugoslavio, ankair la Esperanta movado evoluis en $ia sino. En la
antaria komuna Stato de sudslavoj studis
serioze la enlandan historion sed la plej

serioza estis gravan bazon por plua studado estis Marinko Gjivoje el Zagreb. En
sia verko Historio de Esperanto-Movado
en Jugoslavio, kiu aperis unue en l7 datrigoj en la gazeto Jugoslavia Fervojisto,
kaj poste kun kelkaj aldonoj en nur 100

VNIS EN OSIJEK

ekzempleroj kiel aparta broSuro (1965)
kaj represita en la revuo "Voeo" (Borovo)
kun postaj kompletigoj, Gjivoje detale
trastudis eiujn okazintajojn, bazinte la
verkon sur 1a abunda materialo kolektita
en sia privata arkivo, kaj kompletigante
ilin per korespondado kun pluraj malnovaj adeptoj en la teritorio de tiama Stato
Jugoslavio. Li prave konstatas, ke ne eblas
diri kiu estis la unua kiu okLrpi$is pri Es-

peranto. Li rnenciis la unuajn esperantis-

tojn, inter kiuj trovi$is ankair la kroatoj:
operkantisto Bogdan de Vulakovi6 en
Zagreb en 1905,

d-ro Vladimir Vidri6
(poeto) enZagreb en 1905.
Krel la unuajn grupoj Gjivoje
mencias la grupojn:
en Rijeka en 1905,
en Rijeka en 1907 enkadre de
Societo de Privataj Oficistoj,
Tiutempe, do en la ternpo de anta[ pli

ol tri jardekoj, la faktoj elmontritaj

de

Gjivoje povis esti konsiderataj kiel gustaj, sed pli poste estis retrovitaj multaj novaj detaloj de la mozaiko. Unue dank' al
s-ano Bori5a Mili6evi6 el Novi Sad, kiu
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estis la unLra serioza pristtrdinto de 1a
Zarlenhofaj adresaroj. Al tiu fakto multe

MILITO EN

helpis la represo de malnova libro de pola historiisto. Z. Adam (Adarn ZaWzewski), kiun reelldonis Pola Esperanto-Asocio2. En tiu libro estis notite, ke en la plej
fma periodo de Esperanto, sur la teritorio
de Atrstro-Hungario (al kiu tiam aparte-

JUGOSLAVIO
En la lastaj tagoj de marto
komenci$is la atakoj de NAIO
al Jugoslavio, celantaj haltigi la
agreseman politkon de Slobo-

OtsSTINE

nis Kroatio). jam ekzistis esperantistoj.
Z. Adam Oerpis la informojn ellaZamenhofaj adresaroj, kaj do, s-ano Mi1i6evi6

ANTAUEN

dan Milo5evi6. Pluraj centmiloj

pere de internacia Esperanto-Muzeo en
Vieno akiris ilin kaj jen lia trovajo.

ADRESARSERIO

da albanoj devis rifu$i el Kosovo. Ni kunsentas kun Oiuj suferantoj kaj publikigas poemon
de la albana poeto el Kosovo

I

(publikigita en Varsovio post decentbro
1 889) la ntuneroj antai la nontoj estas
ordnunteroj en la adresat'o. La unua
adtesaro entenis adesojn de 1-100a.

Rrahman Dedaj (1939).

ili tuj komencis

:az. HERGOVIC NATALIJA.

esperantistojn,

Cvietkova r-rlica n. 50, Esseg
(Osrlek dolnji grad), Rl
:TI. HRADIL ANA,
Floriangasse 35, Esseg

arkivoj en Osijek, sed la trovitajoj

:;2, HRADIL EMMY,
Floriangasse 35, Esseg
353,

HRADIL GUSTI,

Floriangasse 35, Esseg
Osq,

PILLEPICH MARIA MAGD.

(Pilepi0 Marij

Magdalena),
Kirchengasse 21, Esseg.
a

PROVIZORA FOLIETO

1

(de la 1-a de oktobro 1895 gis
la l5-a de rlajo 1896)

:zzo. Sernlin (:Zemun), Kroatujo,

Airstro-Hungarujo. Volkssparkase

-

Leopold Julius Gallian

ADRESARSERIO XVII
(oktobro 1895 - oktobro 1987)
3648. Egon MoSe, leirtenanto de la

38-a artileria regimento, E,sseg
En la sama serio aperas denove
la norno aperinta en la provizora
folieto l, sed kun nova ordnumero:

:ss:. Leopold Julius Gallian

ADRESAROSERIO XVl
Qanuaro 1905

-

oktobro 1987)

11202. Zagreb, Croatien, A.-H.,
KukoviOeva ul. 34 - Stijepo Ferri

(:Zadar), Dalmatio,
Vincenz Rebelli Edler

125 67 .

Zar a

A.-H.

-

von Sturmfest
Lair la Adresarserio n-ro I, kir.r aperis
en 1890 (maigrair la mal$r.rsta jarindiko
1889 sur 1a frontpago), kaj entenis 1a
unuajn mi1 adresojn, estas videble, ke inter la unuaj adeptoj trovi$as ankari kvin
virinoj e1 Esseg (nuntempe Osr.lek). Kiam
s-ano Mili6evj6 informis pn tio la osrjekajn

relative koncizaj:
342. Hergovic

seroi en la
estas

Natalija pri

Si estas

tro-

vitaj neniaj informoj.
351, 352, kaj :s:. ANA, EMMY kaj
GUSTI HRADIL estis fratinoj. La kapo de la farnilio estis la vidvini$inta
patrino pri la patro mankas informoj).
Krorn la tri fiatinoj, en la familio supozeble esis ankal frato Dragutin. La plej
a$a estis ANA (naskifiis en Osijek en

1865). Dtur la lemeja jaro 1811118 en
a$o de 12 jaroj Si frekventis la kvaran
klason en la osijeka real-lernejo, kiun
Si verSajne sukcese finis, Oar Siaj lemejaj notoj igas konstati, ke Si estis escepte talentita.
En 1868 naski$is GUSTI (Augusta)
kaj MARIJA, kiuj verSajne estis pemelinoj. Marija mortis en la ago de nair jaroj.
La plej juna EMMA naskigis en 1871.
Siu., nomon ni renkontas kune kr,rn la
nomo de 1a lasta el la kvin esperantistinoJ.
689,

PILLEPICH MARIA MAGD.
Pri ia teatrajo porinfana, okazinta ia

30-an dejanuaro 1890 en la osijeka kazino en Dolnji grad, skribis la tiutempa germanlingva gazeto "Die Drau". En la artikolo estis notite, ke en Ia teatrajo ludis
Emma Gradil. kaj ke la prograrno estis organiztta far' la Sipkapitano Eduard Pi1epi0.

Josip Pleadin
l. LAii rNFoRMo eu Le LuR.o oe L. CornrN.qvr:
"Hrs'roruo or EspERANro I 887/1 9 1 3 ", lruue volunro, Ber-lEnne-sun-Alt-lun, Fn,rucro, I 964.
2. Hts'rop.n oe Espt:r-lNTo, ELDoNTTA oKAZE DE
r-,\ 25-Je,n,q. .luer Lpo oE EspEneNro
3.

Mnl$usrr

NorrrE R. (RusuLo) AUsrArAt A -

ru enaR.o rne lorce
NE ESI]S KONATAJ LA UNUAJ ESPERANTISTINOJ EL
H. (A[snoHuNcexu"ro). PRo

OslEr.
4. .A,lruN

TAMIARDO

a

La mardo estas.
Hodiari venas miaj vilaganoj
Kaj vendas bazare
la koron de mia patruj'.

Dum mardo verda
Dum mardo flava
Dum mardo kun pluv'...

Ni eliras al la plac'
Kaj

po pecon
de mafura somer'
Po pecon de la mardo
de vilaganoj miaj
aOetas

Post reveno hejmen
Kun po stelo brulanta surfrunte

Ili pli riOas je unu mard'
Kaj pli grandas je unu am'
Lasitan al ni sur la tabloj de la
blanka urb'.
La mardo en la okuloj
de knabinoj
Kiuj a0etas tel'bazar Florojn de mia patruj'
,,La mardo de Ia infanoj

kiuj a0etas
Pqmqp el or'de

m.i3 sang'

, 'ElrRemANA'PoR FoNra
. NrroleRnStc

Sruului: OssrhE A,N.rA,itN.
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@SI]JEtK INVI]TAS VIN
LA TRIA KONGRESO
DE KROATAJ ESPERANTISTOJ
Kiam? La29an-30ut de majo 1999
Kie? La kongresejo: Zupanijska komora Oslek
Europska avenija 13
airspicianto : Glas Slavonije

-
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Forposis Velimir LukeZ
La2lan

de febnraro

1999 forpasrs 87jara

Velimir LukeZ. Li nas-

ki$is en Triesto sed
ekde la jaro 1912 li
vivis en Zagreb, kie

1i

postenis 0e f-ervoja entrepreno durn 40 jaro.j
Li esperantisti$is en la

jaro 1952 kaj fis 1999
multe aktivis inter la

Telefonoj detoloj ontou lo kongreso

ie

11O

Dovor Klobueor

o31/233 494

jaroj de Esperanto en Osijek

zagrebaj esperantistoj.
Interalie li okupi$rs pri
spofto, lnontgrimpado,
fi latelio, interesi$is pri
historio kaj lingvistiko.

Li multe Satis Zagreb
kaj estis ties oficiala
Esperanta turisma gvi-

danto. Li multe instruis kaj ofte prelegis ka.j havis diversajn

gvidtaskojn en Fervojista Esperanto-Societo.
Esperanto-Societo Liberigir Sre/o el Osijek festas en la jaro
1999 ee 1 10.jaroj de post la mua rnencio pri Esperanto en la tmua adresaro de Zamenhof I899. Okaze de titi grava dato en la historio de la tuta Esperanta historio de Kroatio, Osijek farigis la
gastiganto de Ia Tria kongreso de koatat eqperantistoj. Esperantistoj
de Kroatio kun siaj gastoj el eksterlanclo viziras la urbon Osijek
en la terrpo kianr $i estis ploponita por la rnonda heredajo de UNESCO. Cu en la jaro 2000 $ia histona renrllaro luu'a estos elektrta
por la UNESCO-listo de la

p1e1

grar.,aj

Li atttoris

1a

Esperantan gvidlibron pri
Zc,greb kiun kun 120 koloraj
brldoj okaze de 900.1aroj de
Zagreb ka.y 100 jaroj de
Esperanto FES eldonis en
1987. Lia traduko de La soreistino de Grii de Marija Juric Zagorka gis nun nc esris
publikigita.
La zagreba fervojista rondo
perdis sian plej meritoplenan
anon kaj ne forgesos lian a1tmisrnon kaj erudicion. Al li

iokoj de la nrondo'l

Kiel alveni al Osijek?
Du karavanoj proponataj, trajna kaj airtobnsa

la zagrebaj lervojrsro.l espri-

Kroata Fervojista Esperanto-Societo proponas kunvetr,rri en
speciala vagono de Kroataj Fervojoj, en la trajno ekironta el
Zagreb matene revenanta \/espere. Laprezo de la revenbileto en

nras grandan dankon kaj
kondolencon al Ia lamrliano.;.

Marica Brlekit

la fervojista vagono estas l0 kn.
Autobr-Lsa karavano de Orbis Pictus

Por lrelpi al la kongresanoj tranokti mahnultekoste, Orbis
Picfus el Trieste organizis en Pecs en Hungario apaltan tranoktaran$on. La voja$o kun la vizito al Hturgario starlos el ZaEeb
vendredon je la rnatene kaj kostos 148 kn kaj 40 DEM.

Dsperanto ce la tr(roata TV
La 18an de t-ebruaro 1998 prestiga kroata TV elsendo pri
kulturo Pola ute kulture durn pluraj rnrnutoj parolis pri
Esperanto.

EN LA KONGRESA PROGRAMO:
{. prezento de la libro
Josip Kozarac Slavonia arbaro, trad. D. Klobudar
f. lanOo de la nova turisma prospekto de Osrjek
..'.

urbotrarigardo

..'.

meso en la kapueina monahejo
.i. lanOo de la nova Esperanto-lemolibro lari

ZagrebaMetodo
* ekskursoj al Eakovo kaj Vukovar
(dimanOon, nur por alipintoj)
* koktelo kun la produktajoj de Slavonio
.i. gustumado de vino el la keloj de Slavonio
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La elsedon iniciatis Vida Jerman okaze de la 25 jara jubileo de Sia por esperantateatra agado. Partoprenis Dalibor
Brozovi6, prezidanto de KEL, Vida Jerrnan, verkisto Slavko
Mihali6 kaj kritikisto Igor Mandi[.
Dum Slavko Mihalic parolis negative, la fama kroata kritikrsto favoris Esperanton.
lgor Mandi6 pri Esperanto parolis jene:
Esprimante la identecon per sia lingvo oni senkulpigas sin
kial malarni aliajn. Tial $uste 1a kvalito de Esperanto estas en
la espero, enhavanta gian nomon, ke $uste per la internacia
lingvo oni superos la naciismon.
La latina estas tro komplika. tro rnalfacila por lernado. La
grandeco de Esperanto estas en $ia efikeblo. Gi estas unue
kunmetita tiel ke multaj homoj el $ennanaj, romaniaj kaj slavaj

lingvoj ekvide *in

rekonas'

ry'e

derjko Korasi.
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Preparoj por 2001
Kadre de la preparoj por

1a

Ilrvatska Kostajniea

Universala Kongreso de Esperanto

enZagreb enjaro 2001
zagtebaj esperanti stoj renkonti$as 0iun nnuan rnerkredon.
Jen 1a marta sesio pri lnternet, kiLrn gvidis Ankica Jagnji6. 9

Vladirnir DLLlni6, 1a prerniito de la revuo Feniks por 1a p1e.j
bona lingvoscio en la koresponda kurso, reprezentis esperantistojn en Happy Hippo Show enZagreb, gvidita de re$isoro
Sarnil Fatakov kaj financita de Granda Dukestro de Luksenlburgo kaj organizita de la kroata bahaja organizo. Per Ia premio de KEL li partoprenis en Kassel ee Internacia Seminario
kaj gn febmaro li reprezentis KEJA kun SaSa Duki6 en la aran$o
de Stata instituto por protekto de familio kaj junularo. La arango
celis instrui pri prevento kontrair drogoj. En aprilo li estis helpanto de Orbis Pictus 0e Internacia Festivalo en Rirnini.

o

Varaidin
Post la organizo de la Dua kongreso de kroataj esperantistoj, Esperanto-Socteto BoZidar Vaniik el VaraZdin organizis Esperantokurson, planis sendi sian reprezentan al Berlino-kaj-organizas gnrpan viziton al la Tria kongreso de kroataj esperantistoj. En 1999
esperantistoj en VaraZdin festos sian T5laranjubilleon.

Sur 1a fotoj de Zellka lvi6 la novnaskito Josip Kelava, admiranta sian unaun
EsPerantan

donacon'

Z.

lvit

lacques
Yvart
en Zagreb?
Kroata Esperanto-Ligo pro-

ponis al la direktoro de

1a

Franca lnstituo en Zagreb Robert Horn inviti por la zagreba
a[rtuna festivalo la faman francan kanzoniston Jacques Yvar1.
Oni traktas kun Jacques Yvart
pri aldona Esperanto- koncerto
en 1a kazo se li venus a\Zagreb.
Cu la zagreba Esperanta publika havos la eblecon admiri la
repertuaron de 1a sekvanto de

George Brasens, kies pacprogramo entuziasmigis la publikon
en UK en Montpellier? La responodon
ni scios attune.
-

s. Stinec
Tempo I 199

tentpo
rjl:

kri-J

-

gnzeto de kel

t,

_

Bailoj eI akvo
estas la titolo de la nova kroata antologio en Esperanto, eldonita en

Zagreb de lntemacia Kultura Servo
en i998. La libro enhavas dudek du
kroataj nuntempaj airtoroj el la
epoko 1970-1955 tradukitaj de nair

kroata.j tradLrkintoj, elektrtaj de
Julijana Matanovi6 kaj redaktitaj de
Ivan Spoljarec.
Cu 1a antologio helpos ponti la

kroatan literaturon a1 aliaj lingvoj,
kiel jam ofte okazis pri la kroataj
Esperanto-libroj

?

La tradukojn prizorgis lucija

Bordi6, Ivo Borovedki, Ivan Spoljarec, Slavica Babinka, Zdravko Se1eS, Josip Pleadin, Klaus Dahmann,

Maja TiSljar kaj Nikola RaSi6.
S. Sfilliec

ELIffi IIA.] I$OATA} NOVEUJ

Fervojistoj kaj Ia

jubileanta KFEA
En l|Iirkovci moilis

I|larko Pefiovic

Marko Petroviri post sia enlo$i$o en Mirkovci apud Vinkovci
transprenis plurajn taskojn en 1a LKK de la Tria kongreso de
kroataj esperantistoj en Osijek.
Li planis dum la ekskursa tago inviti kongresanojn al sia
hejmloko por ekkoni 1a etoson de la slavonia vila$o kaj deoidis
por la kongreso traduki Ia novelon Slavonia arbaro de Josip
Kozarac. La morto malhelpis liajn planojn. Li estis enterigita
la 28an de februaro 1999, postlasante al esperantistoj mr,rltajn
tradukojn el lajugoslaviaj literaturoj. En Kroatio liaj orginalaj
versoj estis publikigitaj en Ilia tosto je nia kosto.
Li kontribuis per siaj tradukoj interalie ai la antologio En rru
terlua nTonlenlo en 1998.
Tempo publikigas la lastan februaran foton de Marko, kiam
li foti$is por la kongresa libro de 1a Tria kongreso de kroataj
esperantistoj en Osiiek.

Davor Klobudar intertempe anstatair Marko tradukis
,a slavonian atbaronpor la

kongreso

S. srrnlec

KEh en Ia

Ufia Asembleo

La prezidanto de la Urba Asen.rbleo Zlatko Canjuga akcep-

tis la 19an de januaro delegacion de KEL por trakti pri

Univelsala Kongreso de Esperanto e.n Ia jaro 200 I . La delegacion ( S. Stimec. R. MrloSevii. D. Seatovi6) gvidis la prezidanto de KEL akademiano Dalibor Brozovi6.
La prezidanto de Ia asembleo akceptis informojn pri la
Universala Kongreso kaj anoncis la helpin de la Asambleo.
S. Stimec

Temlo I /99

Kroata Fervojista Esperanto-Asocio
el Zagr eb festos sian 4 51aran jubi leon
en 1999. La asocio estis fondita la23an
de decembro 1954. La novelektita estraro gvidas la societon kun riOa histo-

rio

a1

S-B%
lsptnflilTo

la tria jarrnilo latt la programo

Karnpanjo 2000: Marica Brleti6, prezidantino ; Zlatko Hin5t, vicprezidanto ;
Marta Doki6, sekretariino, Nevenka Palkovic, kasisto kaj RoZa Brletic kursgvidanto.
En majo kvin membroj de 1a Asocio
[T MNHS
partoprenos en la 51a IFE,F-kongreso
e,ffieHahBry
en La Mans en Francio kaj kiel lastjare
en majo gvidas trajnan karavanon al la nacia kroata Esperantokongreso. En decembro oni preparas filatelisn-ran ekspozicion
enla zagreba e efpoStotrcejo.
Brleti1

M.

eu vi havas ret-adreson?

kuj uzas Esperanton.
publikigi ankait la vian'/

Jen kelkaj retadresoj en Koatio,

Ctr vi pernesas

Retadresoj de esperantistoj en Kroatio
lrina Barad
irinabarac@yahoo.com
LaticaBilopavlovi6 latac@yal.roocom
Tomi Haramina
tharamin@public srcc hr
Ivica Ivaci
ivica.ivaci@public srcc,hr
Miroslav Jcrkovii
miroslavjcrkovic@usa nct
VladimirKamcnski vlado@cspcrantonu
Jasna Mravlindi6
ccrtus@zg.tcl hr
Ivan Muni6
ivan munic@hotmail com
Dalibor Scatovi6
sxdalibor@yahoo com
Dalibor Or5ulii
dorsulic@yahoo com
Vanja Radovanovi6 vanja.radovanovic@sea,cricsson sc
Ljiljana Srdi6
lilasr@hotmail conr
lvan Spoljarcc
ispoljar@public.srcc.hr
Stjcpan Zgcla
stjepan zgcla@usa nct
Esperanto-socicto Rijcka
cspcranto-ri@ri.tcl.hr
KEL, Bude Borjan, Spome*a Stimcc esperanto@zg tel hr
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NAILADBNV SER.NABNVT

(tg2o:tggg)

Li naskigis 1a 16-an de julio 1920 en
Zagrebo, kie li finis aktoran lernejon en
1938 kaj de tiam profesie aktoris en plulaj zagrebaj teatroj. Dum la dua mondrnilito li aligis al kontratrfaSisma movado
kaj datrrigis sian teatran agadon sur libe-

kaj multajn ske0ojn, monologo-

jn, poezirecitajarojn.

.

.

F;:.1961 li re$isoris kaj voOlegis
kun Nevenka Imbert la sondiskon E/ poezio de Julio Baghy
kaj poste en 1987 Ii voe legis por
la sonkaseCo Lrzata en la Zagrebmetoda E-instnrado.
La Drama Sekcio de SEK ludis

rigita teritorio. Post la milito li rnembris
en Kroata Nacia teatro, en Drarna Teatro
(poste nomita Gavella), en Komediteatlo

kaj h,rdis gravajn rolojn en multaj drarnoj.
Li aparle iarnr$is per Llnlr el la 0efioloj en
1a filrno La ntastro de la propra korpo
filniita per kvindekaj jaroj en la kajkava
dialekto de la kroata lingvo. Poste li speciali$is pri la dialekta prezentado. Li ludis en kelkaj tre popularaj televidaj serioj,
recitadis poezion (Oefe en la kajkava dialekto), paroligis animitajn filmojn ktp.
Okaze de lia morto la kroata televido n.retnole al 1i reelsendis la jarl menciitan fil-

hajn spektaklojn en 6 UK-oj
(Rotterdam 1967, Madrid 1968,

Helsinki 1969, Beograd 1913,
Stockholm 1980 kaj Antweqreu
1982), en 3 SAT-kongresoj (Kuopio 7a, Bergamo 74 ka.j Den
Haag 75). en 7 TEJO-korrrresoj
(Vraca 63, Pecs 66, Tyreso 69.
Graz70, Sarajevo 73, Tcsaloniko 76 kaj Austerlitz 79) kaj en

IFEF-kongreso en Maribor

lr10n

19'71

Sennent esperantisti$is en 1936 enZagrebo sed teatre en Esperanto aktivi$is, kian-r Srcian Flego fbndis Intemacian Artan
teatron en 1951. Jam en 1958 li h,rdis en
UK de Mainz en Reaperantoj de H. Ibsen
(re$isorita de Flego). Dum la 12 jaroj de
IAT (1957-1969) li lLrdis en Kurioza okazajo, de C. Goldoni
(Oefiolo), Aduokato Patleno de nekonata airtoro (Oefiolo), La
inso de A. P. Cehov, La respektenta P... de J. P. Sartre, kiun li

Mladen Setment interesigis por
Esperanto pliajn dtL profesiajn
aktorojn: Julije Perlaki kaj Vida

Onklo Maroje de M. DrZic (eefrolo), ta
unua poSo de F. Molnar, Honto kun la floro enbuSe de L.
Pirandello (Oefrolo), Skatolo kiu muzikas de X. Sintiei (eefro1o), la analfabeto de B. NuSi6 (la nura kiun en dua restarigo
kun SEK oni video-fihnis en 1984), La sonoriloj de S. Rozman.
ankaiL kunrefrisoris, en

Pri tiu fazo de 1ia teatra agado en Esperanto en la libro

Universalaj Kongresoj kaj la E-teatro estas plurfoje rrenciite,
ke la kritiko Oefe Oiam lairdis la ludon de Mladen Serment.
En 1959 fondi$is la Drama sekcio de Studenta EsperantoKlubo en Zagrebo. La mernbroj petis Mladen Sennent fari$i ilia regisoro kaj arta gvidanto. Li tion akceptis. Mi iom citu el
mia teksto aperigita en la libreto Internacia Kiso okaze de 25
jaroj de la Sekcio (1985): "Sed lapersono nurrero unu de Oiuj
tirg jaroj
la longjara gvidanto kaj re$isoro, prol-esia aktoro,
-estis
Mladen Serrnent. Li re$isoris eion kion oni faris $is 1976 kaj
poste denove en 1980 kaj 1984, kaj 1i mem aktoris en pluraj
teatrajoj. Li estis la "movspirito" de la Drama Sekcio. Lia entuziasrno kaj kapablo anirnigi junajn amatorojn estis durn dudek
jaroj la 0efa kohezia forto de la Sekcio, kaj ankair nuntempe li
rolas kaj helpas, kiam ajn oni lin petas. Profesiulo en tiu laboro
neniatn ricevinte monon por tio, li estis homo, kiu meritas specialan lokon en historio de Esperanto-kulturo."
Li regisoris novprilaboron de La ntorto de lia ekscelenco de
Matkovic, La autobiografionkaj La analfabeton de Nu5ic,
Virlnaj interyaroloj de D. Radovi 6, Skatoleto kiu ntuzikas de
N. Sinkiei, La w'so de Cehov, Kiel kreigis Robinsono de Iljf kaj
Petrof, Bona leciono de Aver0enko, Agrikultura gazeto de M.
Twain, Stilekzercoj de R. Quenaeu, Fudbaldeliklo de Kishon,
,4tno per proverboT de Azevedo, Saluto al paradizo de B. Golden

.

Jertran. Ili kunaktoris iom da
tempo en 1a Draura Sekcio de
SEK kaj Vida Jennan poste
memstare dalrigis sian teatran karieron en Espelanto.
Kiel farna aktoro en Kroatio Mladen Serment otie estis intervjuata de diversaj publikaj rnedioj kaj preskair eiarn li parolis ankari por la generala popularigado de nia lingvo en Kroatio.
Sendube Mladen Serment estas unu el la Oefhguroj de teatra

Esperanto-kulturo en la dua duono de la unua jarcento de
Esperanto-movado entute. Profunda analtzo de la konsekvencoj de lia agado (altigo de la nivelo de la E-teatra kulturo, ped-

agogia valoro edukante pli ol cent arratorajn aktorojn, plua
ekzisto de tio kion li plantis: La Drama sekcio de SEK, agado
de Vida Jerman, devus ankoratr esti farota por konstati, ke lia
kontribuo en la E-movado estis multe pli valora ol parolas 1a
nuraj sekaj ciferoj prezentitaj en 0i tiu artikolo. Mladen n-reritas apartan libron. Mi esperas, ke Ia nuna E-movado en Kloatio
kun la helpo de UEA trovos la monon kaj homojn por eldoni
monografion pri M. Serment.

Zlatko Tiiljar
Lfiw.rs,rvRo:
M,q.R.rNro GLlvo:s: LErslroNo DE AKTTvAJ JUGosLAVtAJ ESpERANrrsro,r (Vo0o, 1985, Bonovo)
Zorre BrNer-FoRNALowA: UNrvsRs,rr-ll KoNGRESoJ raL EspsnaNlorEArRo (Er-o. Alrneo CoNzpru, Ka:eao 2, MErrlre.Nn, Gerv,q.Nro
l

990)

Zonre BeNsr-FoRNALovr'A: Srtze enr ESpERANTo-TEa.tno (Er-o
Alrnpo CoNzsrH, Ke;Eno 1, Merrrraa.NN, Grn-umNro 1990)
Zcetro Triunn: INreRnacra Krso, 25 JARoJ DE Dne,ua. Srrcro oE
SEK

Er.r

Za.cR-eso (SEK,

Za.cnrn 1985)

Dum la enterigo la 8an de marto adiarjis de M. Serment per
Esperanta parolado Vida Jerman kaj Damir Mikulidid.
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VUAL@ Dtr L'S[LENT@
SAT,

La libro estas la unua libro de

PAR,IZ@N T 997.

la

naiva, kredi la gepa-

al$eridevena autorino Gura. La fanclingva originalo de la libro aperis en 1990.
Gin esperantigis belgo Henri Castiau en
1991, ne$isvivante le eldoni$on de la libro.
Vualo estas neOiutaga, frapanta, nekredebla vivrakonto de virino, kiu nur volas
esti amata kaj sindoni. La rornano kornenci$as per la kulmino: en la jaro 1987 en
Parizo, sur Sejno, Siaj frato kaj nevino atakis Sin graveda kaj Sian kunulon francon. La atakon mendis Siaj parencoj, Oar
Si estante el la islarna kulturo vivis kun

trojn kaj gefratojn kaj
labori por ili, kaj pardoni ilin, spite al eio,
spite al nedankemo
kaj malfeliOo. Ekde
Sia infana$o Si sen-

"fremdulo". Per tio Si transpaSis 1a tradiciaj le$oj kaj senhonorigis sian tamilion,
precipe la viran parton de la familio la
patron kaj 1a fratojn. Tial lair la familia
koncepto la larnilianoj rajtis pLrni Sin. ee
,nortigi Sin. Tiel Gura komencas sian
rak
o kaj

PIi
g1s

pasiposte

vivis

en Parizo. Ni konati$as pri Sia farni1io al kiu Si povis pardoni 0iujn maljus-

tajojn, Oiun malamon, malestimon, Oiujn
batojn, Oantagojn kaj ven$ojn. Estas nekredeble kiom longe Si povis suferi, esti

1a

dr-rkon

prizorgis MORI Sin-

kontribr.ri al la lukto
por pribonigo la kondiOojn de la n-rondo de

virinoj. Per sia rakon-

mondo de kabila
kulturo kaj Si decidis provi Sangi
la terr-rrajn vivkondieojn de la

to Gura suprenlevas 1a
vualon de sur la mondo
de la virino enfermita en
la mondon de la tradicia

al$eria islamo. Admi
rinda estas Sia priskribo
de Algeno. La verko es-

rslan:ra virino,
precipe de sia
patrlno.

tas skribita relative facile.
Por mi tio estis mia nnua
halegita libro en Esperanto,

Poste Si fon-

dis

muzik-

grr.rpon Gur$ura

-

Si

kitL portis legantojn en la

no-

mondon de memoroj, sentoj kaj sperloj, kiuj ne devus
resti nekonataj al ni.

mis la grupon lair la
monto de sia re-

giono. La grupo en sia muzika
repertuaro kunligis la berberan tradicion

Recenzo de Gordana Jurina

kun moderna tradicio. Si faripis konata

a

verkita libro de Spomenka

en 1995. La japanan tra-

Si esperis lter sia
muziko helpi kuj

la virino en la

originale Esperantlingve

Stimec l'ena - Hejno en Mezertropo. La unua eldono aperis en Vieno 0e Pro Esperanto

loroj kaj pri la sen-

valorigitaj virinoj.

tis la rnaljustecon
pro la pozicio de

Lihro de Spomenka Stimec
en Ia japana
En Tokio aperis en februaro 1999 lajapana traduko de

kantistino kaj kornponistino, kantante pri
Ia berberaj tradiciaj va-

a
$
-a
tl
IEfi
trl

go, la libron en mil ekzempleroj eldonis la tokia eldo!,
*i
nejo Nippon Toyo Kankor"rIT
*2
kkai. La libro eslas rie igita
.i.:,
per la desegnoj de la fama
kroata pentristo Ivan Lackovi6- Croata. Dum la solena lan0o de la libro en la zagreba
Hotelo Esplanade pri la libro parolis la24at de martol999
Daiibor Brozovi6, Judita Rey-Hudedek kaj Damir Mikulidi6.
la eldonejo Izvori esprimis sian pretecon elversion de la libro, kiam $i pretos. El la libro
nto kaj la kroata Vida Jerman kaj en la japana

EA qAsTiqis ln M util nopnjN
LnNdnjN AsociojN

H

Hmgaria Esperanto-Asocio gastgrs la gvidantojn de 1a Landaj
Asocioj dum la Konsulh$o en Budapesto I 8-21a de marto 1 999.
La 0eestintaj reprezentantq de LA el Hungario, Kroatio, Pollando
kaj Slovakro akceptis la rezolucion, direktitan en la naciaj lingvoj
al la Stataj gvidantoj de la menciitaj landoj, pledante pn pli forta apliko de Esperanto en intemaciaj rilatoj. La konsr"rlti$on
prezidis la prezidanto de HEA, hungara dipolomato Gyorgy
Nanovfszky. La eeestintoj vizitis interalie 1a ejojn de HEA kaj
la budapeStan Esperanto-domon kun la redakcio de Eventq.La
venontan konsultigon en septembro gastigos Slovakio.

Japanio raportis TV-elsendo

artikoloj el Veiernji listkaj
ana Ambasad ejo en Zagreb
a eventon.
Tempo

1
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Sur la foto

G Nanovfszky,

J. Vajs kaj

O

Princz cn HEA

S. Srrmec
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SEK HAVAS N@VAN
TEATRAI@NI

De 2la de Decernbro 1998 $is 3a de Januaro 1999 en Kassel

(Germanio) okazis 42a Intemacia Seminario kuntemo "Dependeco - faktoj - sekvoj - solvoj". Tiun seminarion 0iujare grganizas Gennana Esperanta Jtmuralo en alia gernana urbo. Ci jara
serninario havis 280 partoprenantojn el 23 landoj.

El Kroatio parloprenis 25 junaj hotroj kaj la Drama grupo de
Studenta Esperanto-K1ubo akiris multajn sitrpatiojn per la teatraj
Evidente nevidebla. Dr"rm la aran$o, Zagreb estis prezenta kiel
organizanto de UK 2001 .
La premieron de Kassel Drama Grupo prezentis ia 18an de

rnarto en Zagreb kadre de SKAZ, Revuo de alnatoraj teatraj
gnrpoj de Zagreb. La nova teatrajo estas komuna verko de vigla
ensemblo gvidata de Tea Jankovi6
"Mallonga drama teksto per 6 aktorq 1 airtoro, du publikoj, du
spektantoj, I infano kaj I teknikisto" estas 1a longa titolo de la
.

teatrajo de SEK premiere prezentita en Rijeka, kiu gastos en
Universala Kongreso en Berlino 1999.
Vladintir Dujnic

LA SESA

Post

IIK

DONACO POR LA URBESTREJO

N4[R@

La legendo pri la rnorettoj, la simboloj de IJK en Rr.leka,
publikigitaj en la Kongreslibro de 1a IJK en Rijeka sub la titolo

kt

lasta batalo de la nnreto de Spomenka Stirnec estis eldonita
en Japanio en la traduko de Mori Singo sub la japana tttolo
orelringo el Rijeka. Ekzemplero de Ia libreto estis sendita al la
urbestrejo de Kawasaki, la amika urbo de Rijeka kaj ankarl al la
urbestro de fujeka, Slavko Lini6.

kl

Mori Singo

La

MIRO, la plej granda aran$o
de Kroata Esperanto-Junulara Asocio
gastis fine de marto en Zadar sub la
gvido de la nova prezidanto de KEJA
Ljiljana Srdi6. Pli o1 50 junaj homoj, 0esesa

lE cJ KAJ tA
A NDR -dI
RU SA BA NKKRIZ@
...Kaj mi festis mian naskiltagon en Budakaj tie mi komprenis, ke la banko elSaltis

peSto

mian kcditkarton. Mi restis kun 5 $ cn la poSo.
Grandaj amasoj deziris ricevis sian monon el la
bankoj kaj ne povis. Unu konato pruntedonis al
mi la monon por la bileto kaj mi for{lugis gis

fe el Kroatio, kun kelkaj eksterlandaj
gastoj

$Lris la komunan etoson en Borik
ee Zadar. La Draura Grupo de SEK el-

Moskvo. Problemo estis ankat tio, ke mi el
portis el Moskvo al Siberio nrlse$on por invalida esperantistino. La scgo alvenis cl Mont

staris per sia kohera nova teatrajo, kiu

ricevis plurajn kura$igajn komplimentojn dum la marta prezento en la revuo
de la kroataj amatoraj

4\D

teatroj.

I A@

pellier per aliaj esperantistoj. Pro sufiOe granda
pezo, 30 kg, mi devis pagi mian rutan monon
por la troa pezo por transporti gin. Kiam mi
alflugis al Krasnojarsko mi ee kopejkon ne

O

havis.

[ JI E<g

Mi povis

nur dank' al tio
senpagan buson

enturoj pro kiuj

Dalibor OrSuli6, la kasisto de KEJA post multaj horoj da kalkuloj
kaj post multaj pagitaj fakturoj, povis, laca kaj kontenta, konstati, ke
la kroata IJK en Rijeka ne havis financan deficiton.
s. Srimec

ear mi ne havis
skuis mian revuon.

Andrej Grigorjev
Nia amiko jam reforti$is kaj planas renkonti
Oiujn karajn amikojn en Zanka ee IJK 99!
Tempo I 199
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Renkonte al la Esperanto.Kongreso en Osijek en la regiono Slavonio

IOSIP KC)ZARAC

SLAV@N[A AR.BAR.@
tajn voOojn kiu.; vivigas la arbaran spacon, kie delikata kanto
miksigas kun antalmorta krio, kie milas diversaj sonoj kaj
resonoj, jen etaj kaj altal,jen grandaj kaj profundaj, jen karaj
kaj agrablaj kiel iu muziko, jen doloraj kiel sopiro de kompatinda
patrino - tiu kredos sin iel pli proksima al si mem, kaj al siaj
propraj sentoj en tiu duonnokta, grandioza spaco.
En tiu sezono, j. lu S""kh;;;-tago, oni oaspafas junajn sova$ajn anasojn, kiuj tiam komencis flugi; en tiu Oasado oni devis $is la talio stari en akvo kaj karekso, kaj dum unuj Oasantaj
marSas tra la akvo pelante kaj pafante, la aliaj trafalOas lar$an
koridoron en la karekso, kaj en tiu loko atendas la anasojn, fu$antajn for de la pelantoj. La pafado datras ade kaj ade; estas tio
unu el la plej viglaj Oasoj, dum kiu oni multe pli da polvo kaj
plumbo forpafas, ol la pafitaj anasoj valoras. Kelkaj homoj havas

Kiu almenat unu fojon estis en tiu nia malnovega arbaro,
kun titrj belegaj arboj, rektaj puraj kaj altaj,kvazai mulditaj,
tiu neniam povas gin forgesi. Levigas tie grandiozaj kverkoj
kies grizeta kmsto estas kovrita per rektaj sulkoj, kiuj fluas lat
la tuta dudek metrojn alta trunko kun forta kaj lar$a branearo,
kiu gin kronis sarne kiel belkreskan junulon fela eapo. Fiere ili
vici$as unu apud la alia, kiel ram fortegaj soldatoj limgardaj,
dr.rm el la tuta ilia frguro vi legas, ke ili gigantas la[ la forto, ke
ili spitas ventegon kaj fulmon, kaj estas la plej fortaj kaj noblaj
en sia regno kaj speco.
Kaj kiam rnilda vento supre komencas bloveti, kaj malmola
glata foliaro jen ekflustras, jen eksusuras kaj ekmu$as, tram Sajnas al vi ke petolaj feinoj slavoniaj 0u kantadas en rapida senbrida rondodanco, eu tristavo0e rakontas pri la eagrenoj kaj
tristajoj el iu fora pasinta epoko - kaj tu.y poste ekSajnas al vi,
ke vi aridas de supre grandiozan mLlrnltron de pre$eja rnuziko
afi malgajan kortuSan kanton surtomban... Kie la tero iom pli
humidas, tie levi$as svelta hela frakseno, kun blanka ete brodita kmsto kaj iomete kr,rrba hunko, sur kies pinto sidi$is travidebla branCaro, kiel vualo sur vizago de belulino. Tiel kokete ili
staras kaj scivole kaj maltrankvile rigardas supren, ke vi powrs
diri, ke i1i estas elektitaj belulinoj de tiuj fieregaj rigidaj soldatoj... Jen kaj jen starifiis ankatr nigra ulmo, rekta kietr hngro,
kr-rn etaj pendantaj junaj branOoj kaj kirasa kursto, Oiam iel
malserana kaj malbonhlrmora, vera pesimisto kaj kaSmalicu1o... Tiuj tri arboj interbatalas por esti Cefa lal la forlo kaj grando Ci tie superas la kverko, aliloke la frakseno kaj uhno - ili
rolas sanre kiel la leono kaj tigro en la regno de sova$aj bestoj...
Kaj sub ili, air inter ili, enpuSi$is karpenoj kaj aceroj, lar$branOaj,
tuberaj kaj kriplaj - vi pensas ke vi vidas dorskurbigitan serviston, kiu vindas kaj envolvas la piedojn de sia mastro, por ke ili
ne malvanni$u. Estas tio arbaraj evitinduloj, sklavoj kiuj ekzistas nur por nutri kaj fekundigi la teron al la alta kverko, kiu en
sia supereco ne havas tempon por tiu bagatelajo...
...Kiam ajn rni iris tra tiu arbaro, Oiun fojon mi ion novan vidis, ion novan lerrris; ne estas $i nigra, senvo0a, morta, kia gi
aspektas en la horizonto, sed ene spiras la vivo kaj la mondo
originala, natura, kie la naturo senkompare antari viaj okuloj
kreas kaj detruas, esploras kaj riparas. Por tiu, kiu $in trairas
sen koro kaj ernocio, restos $i certe senviva arbaro, air pli $uste
la spaco prikreskita per arboj, sed kiu komprenas 0iujn 0i sekeTempo I 199

ankaf hundojn, kiuj mem kaptas junajn birdojn flugolemajn,
kaj portas ilin vivajn al la Oasantoj... Dume oni kaptas kelkan
karpon a[ ezokon kaj $is kiam la Oasantoj sin revestas kaj deSiras
de si hirudojn, la karpo jam estas salumita kaj fritita super karbo, kaj la konata brulodoro de fiSo kaj salo disvasti$as tra la tuta Oirkarlajo, tiklante per nerizistebla forto la stomakojn, malsatiSintajn en la akvo.

..
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Josip Kozarac

DEVON KLOSUdAN

(Vinkovci, 1858 - 1906), kroata verkisto. Studis arbar-

kulturon en Vieno. Profesie 0iam ligita al arbaroj. Bona konanto de la
vivo, moralo kaj psikologio de slavonia vila$ano, ofte volis helpi al li
konsile. Li mallatdis lian senzorgecon kaj nekonstantecon, kaj favoris
la vilapon kontrai la urbo, dezirante ke homoj ne flipu el la vilagoj al
la falsa sinjoreca vivo en la urboj, sed ke ili restu, kaj vivu racie, sen
tro troa lukso. Kozarac verkis multajn novelojn Tena, Slavonia arbaro,
Mia avo, Tri tagoj ee la filo, kelkajn romanojn Morta kapitalo. La novelo Slavonia arbaro estis publikigita en 1 888. En Esperanto aperis Tena
en traduko de Josip Pleadin, 1984.
Slavonio: la vorto Slavonio estas en PIV malkorekte difinita kiel
malnova nomo por Kroatio. Gi estas unu el la kroatiaj regionoj. Gi
situas en nordorienta Kroatio, inter la riveroj Danubo (oriente), Drava
(norde) Sava (sude) kaj Ilova ( okcidente). Krom kelkaj malaltaj montoj, tie trovi$as la Panonia ebenajo. Slavonio fari$is preskat sinonimo
por lando ebena, fekunda, terkultura, riea kaj kun diligentaj homoj kaj
gaja kanto. Osijek estas la 0efurbo de Slavonio.
Slavonia arbaro: en antikva tempo Slavonio estas preskat tute kowita per arbaroj. Sed kresko de la civilizo karizis, ke la arbara surfaco
igis eiam malpli granda. La aefa arbo en tiuj arbaroj estas kverko de
la speco quercu s robur, kroate nomata lLrZnj ak.
La kvalito de la slavonia kverko estas eble la plej alta en la mondo. Intensa industriigo, kreskigo de urboj kaj vila$oj kaj grenaj kampoj ekde la fino de la l9ajarcento katzis pluan perdigon de [a arbaroj.
KontraD tio oni batalas per reforstumo
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