Gazeto de Kroata Esperanto-Ligo
iasopis Hrvatskog saYeza za esperanto

oktobro L999

La libro pri rnetilernanto Hlapi6 prerniita en la IJK en Berlino
Okdeko da kroataj esperantistoj en sorneraj kongresoj
en Ger-rnanio kaj Hungario
Oficejo de la IJI( 2OO1 en Kneza Mislava I I
eu Zagreb havos Esperarttarl rnonumenton?
I{roatio gastigas I(onsulti$on de lMezeriropaj tr-andoj en 2OOO
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KARAI LECANTO,J
Jen oktobro antair ni. Post ni restis la 4a kongreso de kroataj esperantistoj kiun lerte preparis Esperanto-Societo Liberiga Stelo en la lastaj tagoj de majo. Dum la someraj monatoj

ni havis ri0egan Esperantan vivon en Berlino, kie partoprenis
kvardeko da esperantistoj el Kroatio kaj iom malpli ol 40
gejunuloj estis 0e Internacia Junulara Kongreso en V6szprem,
Hungario. El multaj eventoj en Berlino ni kun $ojo elstarigas
la diplomon por la plej bona infanlibro 1998, kiun gajnis la
eldonajo de KEL Mirindaj aventuroj de ntetilemato Htapic de
Ivana Brli6-MaLuranit,. La verkon ni prezentas titolpa$e.
Interlempe ni vigle eklaboris por konstrui la Universalan
Kongreson de Esperanto 2001. Estas agrable informi, ke ni
ektraktis kun la urbaj instancoj de Zagreb pri ebleco starigi
monumenton al Esperanto sojle al la nova jarmilo. La monumenton pretas al Zagreb senpage disponigi la fama dana skulptisto Jesper Nergaard, sed Zagreb devus prizorgi la kostojn
de la presti$a blanka karara marmoro kaj la transportojn de la

konstruista oficejo KAT.
Studenta Esperanto-Klubo decidis entrepreni laborojn pri
sonizoli$o de la eefa ejo.
Ni esperas ke KEL havos sukcesan vivon en la novaj ejoj.
En la malnova, jam kulta AmruSeva 5, ni aktivis kontinue de
post aprilo 1947!

Kroata Esperanto-Ligo
Kneza Mislava 11
HR 10000 Zagreb
tel. 4617 550, 4810152
fakso 4619373
delorhoroj 9-16 h

de

Esperanto en Kroatio estas ke la oficejo de Kroata EsperantoLigo transloki$is al la nova adreso str. Kneza Mislava l l/lII.
Tie funkcias 1a oficejo de Universala Kongreso de Esperanto.
Esp eranto

-So

,

Jen sube la novaj telefonlinio kaj fakso. Se vi telefonas al
la malnova telefona 4810152, gi sonoras en Kneza Mislava,
ne plu en AmruSeva.
La novaj ejoj estis en tre malbona stato kiam ni transprenis
ilin kaj ni komencis ilian riparadon. Multaj niaj membroj
diversmaniere helpas funkciigi la novan ejon.
Gis nrrn estas riparitaj la tegmento kaj la Stuparkoridoro
kaj finita la unua oficejo. La spaco en tri ejoj kovras 91 rn2.
Koridoro, deponejo kaj necesejo estas komuna kun la najbara

skulptaJo.

La plej grava evento lige al la Universala Kongreso

!

cieto B ude B orj an, Studenta Esperanto-Klubo

kaj Kroata Esperanto-Junulara Asocio datrre aktivas en
Amru5eva 5. La esperantistoj ello$igos el Amru5eva kiam
fini$os la tribunala proceso pri la tieaj ejoj.
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LA K@NGRES@ EN @SIJEK

Latria kongreso de kroataj esperantistoj gvidis nin al Osijek la 29an
de majo kun ckskurso al Vukovar la
30a. e . 130 eeestintoj parloprenis la
kongreson kun gastoj el Hungario,
Italio kaj Germanio. Aparte $ojigis
nin la mesa$o de la urbestro de P6cs,
la $emcla urbo de la urbo Osijek.

En Osijek estis lan0ita la nova libro de Kroata Esperanto-Ligo S1avonia arbaro en traduko de Davor
Klobudar. La libro estis eldonita per
la financa helpo de la firmao Hrvatske iume. En Osijek ni malkovris
tre imprcsan opcrkantiston kun Esperanta repertuaro Predrag Stoji6.
Ni multe bedairris ke en februaro
forpasis LKK-membro Marko Petrovi6, des pli agrablc estis renkonti
novajn E,sperantajn fortojn de Osijek Ivana Zagar kaj Hrvoje Sandukdi6, kiq siajn kapablojn elstarigis
post Osijek en IJK Veszprem. Tute
specifan dankon d:Oiuj kroataj espe-
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rantistoj meritas Julija Rusi6, la LKK-

jo

membro kiu en sia frardeno afable
gastigis la kongresanojn per bela
$ardenfesto. Tiam ni havis okazon
kompreni kial osrjekanoj plendas pd kuloj Ni Oiuj estis iliaj viktimoj.
Damir Malkod lerte prizorgis la
kongresan libron dum la sekretario
SaSa Kocian havis abundan informsukceson, ne laste per mulpa$a historio pri la Esperanta Movado en Slavonio. La hlietono pri tiu temo aperadis en Glas Slavonijedum 13 majaj tagoj! Davor Klobudar, la prczidanto de
LKK kaj de la gastiganta klubo lrbeiga Stelo krom multaj aliaj taskoj trovis manicron filmi la tutan kongrcson
per video. La kongresan meson en la
rieomama kapucena prc$cjo celebris

varano Rcne Matouiek ankorau trovi-

jek al la Esperanta Komunumo

Frrr.to Grui6 kLrn fra Simun el Sinj. Pri
la bongusta kaj abunda koktelo zorgis
Ivana Bisaga kaj Zeljko Praljak.
La ekskurso al Vukovar donis la
okazon meti florkronon al la tombe-

Kroatio cstas la nova urboprospekto
de Osijek. La prospekto post Osijek
havis sian lanOon en Berlino dum la
Universala Kongreso. La prospekto
cstas senpage riccvebla 0e KEL.

de Vukovar. Nia mcmbro la vuko-

$as sur la listo de la

militaj mala-

perintoj. La ekslorrso al Dakovo kr-rn la
sperla gvidanto Franjo Gmi6 montris
al ni la faman katedralon de Eakovo.
Kroata Espcranto-Ligo Suldas elkoran dankon ne nur pro la ejoj al Ztpanijska komora Osryek sed ankarl al la
Kroata Fervoj ista Esperanto-Asocio
kiu afable prizorgis la preskarl senpa-

gan vcturon al la kongrcsa urbo en
Esperanta vagono.

Dum la kongreso ni malkovris du
novajn anoncistojn de la programo
Ivona Le5kovi6 kaj David Rey Hudedek.

Aparte valora kontribuo de Osien
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NOVAIOJ EN OSIJEK
POST LA KONGRESO

Lorniloj donacita.j
Esperanto-Societo Liberiga Sfelo donacis po
7 ekzemplerojn de la nove eldonita A-kursa
Esperanta lernolibro larl la zagreba metodo kaj
7 vortarojn, nomataj la osijekaj al la Urba Biblioteko de Osijek. Unu vortaro kaj lernilo estis donacita al la urba bibliteko en Mali Lo5inj,
per privata iniciato de Davor Klobudar. Kial
sur la bretoj ee la anglaj kaj germanaj lernolibroj ne staru fiere ankari la Esperanta?
eu iu imitos la ekzemplon en aliai urboj?

Vortaroj vendataj

!

La vortaro 10.000 vortoj esperanta-kroata

Josip Pleadin eldonis 5-motivajn bildkartojn pri Osijek kun esperantlingva teksto, same mendeblaj 0e KEL.
La kongresan rezolucion pri la antairenigo de Esperanto 0e internaciaj organizoj, precipe kadre de la transirpcriodaj landoj, proponis Radenko MiloScvic.
Krom pluraj arlikoloj en diversaj kroataj gazetoj,la osijekaj esperantistoj havis TV-intervjuon dum la preparo
kaj la mallongan TV-elsendon pri la kongreso mem.
Gratulon al Liberiga S/elo pro la clstare farita laboro!

kaj kroata-esperanta estas vendata, kun gramatiko kaj frazaj ekzemploj, eldonita en Osijek
en 1991 estas je la dispono 0e Esperanto-Societo Liberiga Stelo 31000 Osryek, pp. 27 kontrati 50 kn. La altoroj de la vortaro estas Grui6,
Kocian, Pleadin, Simuni6. Oni nomas la vortaron la Osijeka ear 3 aritoroj estas el Osijek. Vendataj estas 0. 100 ekz. de la vortaro.

Unuaj paSoj

S. Stimec

eu vr B,EZoNAS
VIDEO.BENDON
PRI I \ KONGRESO
EN OSIJEK?
La videodokumenta bendo pri la osrjeka kongreso estas mendebla kontrat 140 kn ee la
adreso de Davor Klobudar, Vijenac Murse 6,
31000 Osrlek. Datro 0.3,5 h

Prof. Franjo Grui6 eldonis honore al la kongreso en Osijek informbroSuron pri Esperanto
Unuaj paSoj. Gi estas mendebla kontra[ 5 kn

kun aldonaj poStkostoj 0e la aritoro prof.
Franjo Grui6, Trg J.J. Strossmayera 5, 31400
Eakovo. Prof. Grui6 preparas la duan eldonon
de la informilo kaj faris kurscele prelegojn pri
Esperanto en Dakovo, Vinkovci kaj Slavonski
Brod.
D. Klobuiar
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EN LA IJK
La 55-a Internacia Junuala Kongreso,
okazinta en Veszpr6m (Hungario) de 9.16.08.1999, allogis

pli od 500 gejunu-

lojn el 36 landoj: La orgarizantoj de la
kongreso estis Hungara Esperanto-Junu-

laro (HEJ) kaj Tutmonda Esperantista
Junulara Organizo (TEJO). La temo de
1a kongreso estis "Komunikado en la
informsocio". La tema programo konsis-

tis el multaj interesaj prelegoj kiel:
Komunikado en la Eitropa Unio, TEJO
kaj komunikado kun neesperantistaj
organizol, Komunikado de la sentoj,

ktp. La alta protektanto de la 55-a UK
estis prezidanto de la Hungara Respubli-

ko Gcincz Arp6d, kaj protektantoj estis
0efurbestro de BudapeSto kaj urbestro
de Veszpr6m.

lago Balatono (akvofutbalo, pla$a retpilko,

konstruado de sabloforlikajoj) kaj sekaj
sportoj (tablofutbalo, basketbalo, ktp.).

Bona loko por ekkoni iun belan esperantist(in)on estis danckursoj : argentina
tango, salsa, merengue! sirtaki... Tre interesa estis afro-koncerlo kaj dancindtruado
de Ia grupo Bongo Man kiu ludas tradician
okcident-afrikan tamburan muzikon.
Por nostalgiaj esperantistoj estis organizitaprezento de vidbendo de la 54-a IJK
en Rijeka por rememori kiel bele estis en
Rijeka. Granda akvopafila batalo kiu okazis la kongresejo allogis multajn aventuris-

temajn esperantistojn. Tiuj kiuj ne Satas
esti malsekaj povis pace Oion rigardi de la
fenestro. Sed, krom tiu akvopafila batalo,
niaj gastigantoj decidis malsekigi Oiujn
partoprenantojn! Dum la malfermo mi
demandis min kion faras la fajrobrigadistoj

en la kongreseja karlo. Nenie mi vidis la
fajron nur verdan herbejon kaj homoj
starantaj sub la varmega suno. Post mallonga parolado alvenis la respondo al mia
demando: stampedo de esperantistoj forkurintaj de fajrobrigadaj kanonoj preskair
moftigis min! Iu dins kc la LKK-anoj ha-

vas kontrakton kun brakhorlo$riparistoj
(imagu kiom da horlopoj difekti$is dtun la

La Kongreson partoprenis 35 kroatoj
19 estis SEK-anoj el Zagreb kaj 16 estis el
diversaj lokoj el Kroatio. Dum la kongresa
semajno oni povis paropreni tre intercsan
kaj diversspecan programon: prelegoj,
ekspozicioj, sporlaj ludoj, danckuroj, koncertoj, ekskursoj... Spoftaj spertuloj povis
partopreni en Kongresa Olimpiko kiu
ampleksis akvajn spofiojn 0e la bordo de la
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fajrobngada agado?).
Mine forgesu rnencii rigardadon dc suneklipso - estis bele kuSi sur la pla$o 0e la
Balatono kaj rigardi tirm naturan fenomenon per specialaj okulvitroj. Kvankam la
evento dafis unu horon kaj dudek, la tuta
suneklipso estis nur du minutoj kaj 15 sekundoj.
Dum la nacia vespero oni povis ne nur
rigardr, sed ankal lemi hungarajn popoldancojn. Sed, unue vingustumado - eblis
gustumi tri diversajn vinojn. Poste Oiuj
povis partopreni en komuna dancado en la
granda cirklo de dancantaj kaj aplafdantaj
homoj.
Niaj gastigantoj ebligis al Oiuj paroprenantoj senpage viziti BudapeSton per
aparla kongresa trajno. Sed, la ekiro estis

kruele frue - je la 5.301 Por la veko de la
kongreso zorgis speciala vekiga servo. Tuttaga ekskurso al la hungara 0efi.rbo estis
bone orgar.rizita sed ne sufiCas unu tago por
vidi multajn interesajn lokojn en tiu bela
kaj granda urbo. Okazis reinariguro de la
statuo de L. L. Zamenhof en la Esperanto-

Parko. Oni inairguris la parkon en 7966,
okaze de la IJK.en P6cs. La poste starigita
statuo de Zamenhof estis el bronzo kaj $i
pasintjare malaperis. Nova skulptajo estas

el Stono. Indis viziti la Parlamentejon belegan kaj grandegan konstruajon 0e la
Danubo.

Intemacia vespero estis rekorde longa.
ne memoras kiom da homoj 0eestis.
Partoprenis ankair kroataj esperantistoj kiuj
preparis konkuradon en tri partoj: i korbopilkludon per strobiloj malvolvadon de necesejpapero tra la kongresejo kaj metado
de sknbilo ligita per Snureto en la botelo.
Gvidanto estis Vanja Radovanovi6, eamaj
helpantinoj: Irir-ra Barad, Vanja Gruji6 kaj
Marta Kovad. Aliaj muzikis per plastikaj
boteloj. Ni Oiuj bone amuzif;is. Premiojn
por 3 konkurantoj prizorgis kafejo: kuponoj por senpagajn sukojn kaj bieron, kaj
kondomojn.
La fermo de la kongreso darlris $is la
mateno - kiam ni devis foriri diskejon kaj
pakr niajn ajojn. Mi ne povas fini eu tiun
artikolon sen komparo de Rijeka kaj Veszpr6m. Mi povus esti objektiva, kvankam
mi mem paftoprcnis en organizado de IJK
en Rijeka. En Veszpr:em, kiel ankatr en
Rijeka, cstis longdairra atendado de pluraj
kongresanoj ee la akcepto. Alstatair dulitaj
Oambroj estis trilitaj kaj homoj pagis 10
NLG pli por dulita Oambro ol estis la sumo
skribita en aligilo. Manko de necesejpapero. Man$ajon en Veszpr6m nri tute nc
Satis, speciale kiam mi mernoris supon de

Mi

eerizoj kaj piroj! Promesita kongresa
tclevido en Veszpr6m ne funkciis. Kongresejo en Veszpr6m estis proksime dc
shrdenthejmo, kaj diskejo ankatr. En fujeka la kongresejo estis pli malproksime kaj
diskejo estis tro fora kaj eta. Lair statistikajoj, la IJK en Veszpr6m estas unu el la plej
sukcesaj dum pasintaj jaroj. Male al Kroatio kie la prezoj estas terure altaj, Hungario

povas lairdi sin per malaltaj prezoj kiuj
allogis multajn esperantistojn el orienteiropaj landoj. Fine, ambatr kongresoj (en
Rijeka kaj en Veszpr6m) estis sukcesaj kaj
fiuktodonaj. Mi faris utilajn kontaktojn
kun samideanoj el pluraj landoj kaj pasigis
belan tempon kiun rni longe memoros. Gis
la revido en Hongkongo!
Iurica Borojevi6
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I(ROATAI ESPERANTISTOI
Plia teatra kontribuo al Berlino venis
per la artlaboro de la zagreba aktorino
Vida Jerman, kiu dum la intemacia arta
vespero regalis la publikon per io esence berlina kaj esence rara en la kongresaj repertuaroj: Vida per sia rekonebla
ratka voOo kantis mr-rzikbaladojn de Bertolt Brecht. kiujn Si menr esperantigis.
Akompanis Sin Aldo Fiorentin, kreante tiel
belan perlon de la intemacia oma$o al la
plej berlina atrtoro.

Ekster la teatro,

1a

kroata delegacio

elstaris per sia jarr tradicia giOeto, f,tnancata de Turisma Asocio de la Urbo Zagreb. La kroata budo estis la centro kie oni

Preska[r 40 esperantistoj el Kroatio
konsiderinde kontribuis al la 84a Unrversala Kongreso de Esperanto en Ber1ino. La kroata kontribuo elstaris una-

vide en la kampo de kulturo: Drama
Grupo de Studenta Esperanto-Klubo
post 4Ojara tradicio Oarmis

1a

kongresan

publikon per sia junece vigla kaj teknike postulema sed senriproOa teatrajo
de 1a juna kroata altoro Mario Kovad.
La prezentajo kiu postlasis palan efikon
dum la premiero 0e Intemacia Junulara
Kongreso en Rijeka konsiderinde evoluis en la lasta jaro. El la teksto Debu-

tantoj la dramanoj realigis teatrajon
kiun ili rieigis per sia, neniel optimisma, alrigardo al ia nuna mondo. La nova versio de la teatrajo, kiu berline aperis sub la nomo Planto $enerale plaeis al

morto de la fama franca atrtoro kaj ne
plu estas limigoj pri la arltoraj rajtoj, La
Eta Princo. jen denove vigle a_lpaSas al
sia internacia publiko. lvan Spoljarec
estas verSajne la sola Oefdelegito de UEA
kiu pilotas, almenal en

teatrajo. Spritaj
solvoj de animigado (vulpo; serpento, lulkanoj ekz.) tiris la atenton de la publiko,
kvankam la miniaturpupa teatrajo postulus
100 lokan salonon, la teatrajon vidis pli ol
900 paciencaj artsoilaj esperantistoj.
La verkon re$isoris Vera Londar, Livija Kroflin konvinke ludis la rolon de la eta
princo kaj teknike helpis 0e 1a realigo de la
teatrajo Vanda Brali6. Pupteatra lntemacia
Festivalo, kiun kreis esperantistoj repagis
1a

al esperanta publiko sian unuan interezon.

disdonis informojn pri Kroatio. Zagreb
estis bele prezentita dum la programero
kongresaj urboj sin prezentas, interalie per
la filmo pi Zagreb kaj per 5 kg da Ookoladaj bonbonoj kiujn afablis disponigi la
fabriko Kra5.

Kulminis nia sukceso 0e UK per la
prernio al Metilemanto Hlapi6, la infanlibro kiu ee belartaj konkusoj de UEA
estis deklaraita la plej bona porinfana
libro de la jaro 1998. En la konkurso
partoprenis ankair alia infanlibro el Kroatio Kamaradaro de Petro Nodeto, sed
Hiapi6 en la traduko de Maja TiSijar montri$is pli sukcesa. Unu televida elsendo
unu radio intervjuo kaj pluraj artikoloj en

Kroatio diskonigis nian sukceson en

Berlino'

S. stimec

la publiko kiu plenStopis la 900 lokan
salonon Lapenna.

La dramanoj en Berlino konfirmis ke
Zagreb estas la centro de la jtinulara Esperanta teatro de la mondo. La danko
kaj la eampano iris al Ana Berc, Danka
kaj Maja Ti5ljar, Ivan Muni6, Miroslav
Jerkovi6, Tea Jankovi6, Sandra Gruji6,
Stjepan Zgela kaj Emina Vi5nji6. La
teknikajojn manipulis Ljiljana Srdi6 kaj
Tea Jankovi6.

La sama kroatnoma salono Lapenna
gastigis ankatr

1a teatrajon de Antoine
Sainte-Exupery La Eta Princo, prezen-

tita de la zagreba amatora pupteatro
Lutkobus. Post kiam pasis 50 jaroj de la
Tembo 2199
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EN BERLINO
Finfine post (13 jaroj de mia esperantisti$o) rni sukcesis partopreni la Univer-

kongresaj materialoj post kiu ni lokigis en
nian pensionon La ruga domo. Tiun tagon

ni finis per la ekscita panoramrigardo

is

Picttrs

de

julio. Direkto

Berlino de stu la radio turo.
Dirnaneo unua tago de 1a Kongreso
konrencis per Solena inaugu'o en la granda salono ZamenhoL Neniu povas imagi

Berlino.
Post la dekhora vetr-uado ni haltis en la

-

nnua stacio - eesk! Krumlov, la pitoreska

urbeto en la sr-rdo de Cehio kie ni vizitis
malnovan kaselon kaj la mtzeon de Egon
Schilde. La tranoktadon en Prago n-ri ehi-

zis por nokta trarigardo de la urbo. La
morgairan tagon en la br-rso mi donnis $is
Dresdeno. Mallonga promenado tra Dresdeno, dudek fotoj, rakonto pri 1a porcelano
kaj denove ni vettuas al la celo
Sabatan vesperon finfine ni atingis la
kongresurbon. Rapida transpreno de la
avall

de

tiun sperton kiarn oni kun 2000 homoj

la

-

tion oni devas spefii
rnern. Poste mi partoprenis programojn
Un uafoj aj kongresanoj kaj Konversaci a
rondo - mi rekomendas $in pro la gvidanto Atilio vera Sercemulo kaj vizitis Nacian vesperon. Lunda mateno forkondukis
nin en la iarna orienta Berlino por la tmuhora boatado tra rivero Spree, post kiu ni
vizitis berlinatn vidindajoin, berlinan katekantas

esperon
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dralon, Alexandran placon, Brandenbur-

salan Kongreson.

Kiel karavanino de Orbmi ekvoja$is el Zagrebo la 30-an

-

gan pordon, Reichstag kaj Charlottenburgplacon. Postagmeze mi partoprenis la Forumon de Fakaj Asocioj kaj duan parlon
dela Konversaciarondo. Marde mi iomete
dejoris 0e la stando de Zagrebo kaj vizitis
kunvenojn de sciencistoj kaj medicinistoj
kaj tre interesan Yumeiho terapion. En la
plenplenan salono Lapenna mi guis teatrajojn de SEK kaj Lutkobus.
Dum la ekskursa tago (merkredo) mi
ekskursis tra Berlino en la propra aranf;o vizito al la best$ardeno, Europa centro,
Kolono de Victoria, restajoj de 1a Berlina

muro, Kontrolpunkto Charlie, Unter den
Linden, Gendarmenmarkt rni finis per la
nokta trarigardado per airtobuso 1 00.
iaudo estis la plej grava kongresa tago
por kroatoj ni sukcese prezenlts la Zagrebon, kongresubon 2001. Mi vizitis an-

-

kair la prelegon pri 1a Kongresa temo.
Lastan labortagon de de Kongreso mi
pasigis en la kongresejo partoprenante 1a
prelegojn de lntemacia Kongresa Universitato, 1a hnan diskutado pn la Kongresa
temo, ludante 1a goo-Lrdon kaj vizitante la
Libroservon kaj multnombrajn standojn en
la halo de la Kongresejo.

Venis la lasta tago de la Kongreso. La
lastan matenman$on (kaj 0iuj estis tre im-

apa@nt:6H u EcrliBu

wafieesffi

presaj) signihs ke ni devas lasi tiun earrnan pensionon. Dum la solena malfermo
mi perceptis, ke tiu mia aventrlro fakte fin1s.

$o
konc(s

u Tsl

Reveno al Zagrebo vekis min el la son- restis memoroj kaj dekoj da fotoj.
Do, kiu povas diri ke la numero 13 ne

estas feliea?

Zeljka
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PREZIDANTO DE KEL

EN ISRAELO

TIBOR SEKELJ DENOVE EN
L-A JAPANA TRADUKO
AU EFIKQ DE TUMORO
La japana airtoro Kurisu Kei donacis al ni belan poSlibran
eldonon de Tentpesto super Akonkagvo et liajapana traduko
aperinta en Japanio en julio 1999.La libro aperis en 10000

ekzempleroj, kun aparla antalparolo de la airtoro por la unua
Esperanta traduko. Gi enhavas ankari la historieton pri
konkeroj de Akonkagvo en la epoko de 1944 fiis I 98 1. Krorn
la postparolon de la tradukinto Kurisu Kei, la libro enhavas
ankair postparolon de Kusida Magoiti, eminenta japana
eseito, aparte konata pro siaj eseoj pri rnontoj, kiujn li rnem
surgrimpis. En la postparolo titolita Efiko de tumoro li sprite
rakontis kiel naski$is 0i tiu eldono: li malsani$is kq vizitis
kirurgian sekcion de la rufkruca hospitalo kie li konatigis kun
la filo de la tradukinto Kurisu Akane. Doktoro Kurisu Akane
estras 1a kirurgian sekcion de la koncema hospitalo. La
eseisto devis submeti$i al grava operacio post kiu li de sia
kirurgo donace ricevis la, ceterejarn elOerpitan, tradukon de
Tentpesto super Akonkagvo. Rekoninte la valoron de la libro,
li proponis $in al sia eldonisto Tikun.ra Syobo, 0e kiu aperis la
8-voluma elektita verkaro el liaj eseoj. Tiel per efiko de la
trimoro aperis la nova eldono de Tibor Sekelj en la japana.
Tute en la stilo de Trbor Sekelj ..
La redakcio de Tentpo elkore dankas al Kurisu Kei pro la
valoraj informoj pri la nova eldono de la lama
mondvojaganto, kiu mr"rlte meriti$is pri Esperanto en Zagreb.
.

I

7

Prezidanto de KEL akademiano Dalibor Brozovi6, la
eefidirektoro de la Leksikografa Instituto, ofice partoprenis
en la granda internacia librofoiro en Israelo. En la Librofoiro
ankair israelaj esperantistoj ekspoziciis Esperantajn librojn.
Sur la foto de G. Zeevi estis dokumentata la maja renkontigo
en Jerusalemo.
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STRATO DE MAVRO SPICTN

lf

EN NASICE
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La urbestrejo de la urbo NaSice informrs Kroatan EsperantoLigon ke la urbaj instancoj pozitive respondis al 1a peto de

KEL:

konata pioniro de Esperanto Mavro Spicer ricevos
sianoman straton en la naski$urbo NaStce. Temas pri la strato
konstrnota apud 1a lernejo Rego Tontislav en Na5ice. La
profesia armea kuracisto, Spicer iniciatis Esperanto-Movadon
en Kroatio kaj estis r"rnu el la fondintoj de La Societo de
kroataj esperantistoj kaj la r.rnua prezidanto de la societo
fondinta 1a 28an de rr-rarto 1909.
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ABIR
K/AJ HLAPIC
En Hindlando atr Bharatio krel la tieaj esperantistoj preferas
nomi sian landon, vivas knabo Abir. Li vespere legas la
kroatan \ibron Mirindaj aventuroj de Metilemanto Hlapit,. Lia
patro Probal DaSgupta skribis al ni Esperanto restas por Abir
libertentpa lingvo, se la lemeja vivo jam devigis la anglan, la
hindian kaj la teluguan kaj post dujaroj ankail la sanskritan,
kaj la hejnta kleruleco devigas al li ankait la skriban fornton
de sia parola bengala lingvo. ear li Satas siajn ludojn, nti
kredas ke li dailre Satos ankart Esperanton kiel ludan lingvon,
kiun nur li inter la infanaro konas.
Estas agrable sciis ke H1api6 en siaj opankoj marSis e0 $is la
lando de Abir.

-

gazeto de kel

, ,:::.:,1

GRATULOJ PRO
GEEDZIGOJ,

DOKTORIGOJ, BEBOJ...
Kvankam okdeko da kroataj esperantistoj pasigis sian
someron en Berlino kaj Veszprem, pluraj havis en la
lastaj monatoj tute aliajn taskojn.
Okazis du geedzi$oj: Dalibor Seatovi6, membro de la
Prezidantaro de KEL kaj vicprezidanto de LKK de UK
2001 edzigis al Renata Kablar. La juna paro en Zagreb
estras etan vendejon Donaco .
Slavica Babrnka kaj Klaus Dahmann havis geedzi$an
feston en Germanio kaj en Slavonio. Edzi$atestis Dalibor
OrSu1i6, konata kiel diligenta kasisto de KEJA. Nun
Zagreb havas ankoraf unu Esperantan bofilinon en la
mondo.
Korajn gratulojn!

Mea Bombardelli doktorigis. La doktoran gradon
intertempe akiris ankarl Igor Urbiha. Ili ambat, antafl
kelkaj jaroj nuraj SEKanoj, laboras 0e Matematika
Fakultato.
Korajn gratulojn ai lajunaj doktoroj!

KEJA CE KONTRAU
DROGA SEMINARIO
En Tuheljske Toplice, organizita de Stata Insituto por
protekto de familio, patrineco kaj junularo okazis en julio kaj
oktobro seminario Klerigo de edukantoj de samagulaj grupoj.
Kroata Esperanto-Junulara Asocio partoprenis en tiu
seminario kontrari drogoj per du membroj. Enkonduke
prelegis D-ro Slavko Sakoman kaj la eefprelegantino estis
D-rino Matija eale-Mratovi6 el Dubrovnik.
Ni havis komence de la prelegoj, fortajn dubojn, Kiel ni
nefakLrloj povLrs apliki tion kion ni ellernis en la seminario de
profesiuloj? Tuj ni ekkomprenis, ke Esperanto per si mem,
kun siaj vidpunktoj kaj vivmanieroj, estas fenomeno kiu
allogas junajn hornojn kaj ke tiLr fenomeno povus malaltigi la
negativajn flanko.1n de la Oiutaga vivo. Utile estis por ni
ellerni teknikojn de interparolado kun sama$uloj kaj
gejr"rntLloj kaj tiamaniere helpi al i1i solvi problemojn kiujn ili
havas kaj eventnale malhelpi, ke la jtrnaj homoj klopodu
solvi siajn problernojn per drogo.
Saia
T'enpo 2l 99

Dtrkil kaj Vladimb Dujni6
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Tri beboj naski$is lastatempe en la familio de
esperantistoj. Mila Bedka estas de post jr,rlio patrino de 1a
knabineto Franka, Ankica Jagnji6 naskis la filon Denis
kaj Tea Kudinac la filon Matija. Bonvenon al la beboj !
Sur la foto de la patro Kruno Ti5ljar la gefratoj Bojan
kaj Tina Ti5ljar prezentas al ni sian novan frateton. Bojan
ruze ridetas: li ne plu estas ia plej juna denaska
Esperanto-parolanto de Zagrebt. Venis unr,r e0 pli
malgranda!
La nudulineto estas Franka Mr-u1ic.

I
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KROATA DRAMO EN
NAMAYE$H EN TEHERANO
Nantayesh estas la persa vorlo por teatro kaj la nomo de la
teatra gazeto el Teherano kies unua Oijara numero aperigis la
persan tradukon de la teatrajo de Ulderiko Donadini La morto
de Gogol. La verkon el la kroata al Esperanto tradukis Klaus
Dahman kaj persigis $in e1 Antologio de kroataj unuakataj
dramoj irana tradukanto Akhtar Etemadi. Si persigis ankat la
dramon de Miro Gavran La Antoj de Georgo Washington, sed
la manuskripto ankora[ ne estas presita.

JACQUES YVART
KONCERTOS
POR ESPERANT]STOJ
EN ZAGREB
La Tlan de oktobro Muzeo Mimara gastigos Esperantan koncerton de la fama franca kanzonisto Jacques Yvart. La konata
franc a kanzonisto gasto s en la Zagr eba kanzonfestival o kaj
koncertos krom en Zagreb ankari en YaraL.dh kaj Osijek.
Jen la okazo kontraf enirbileto de 20 kn sperti iom el lia fama
Esperanta koncerlo Bonan tagon, paco. prezentita dum UK en

Montpellier.

LaZagreba restoracio Altantira estrata de esperantistino Sanja
Zigi6-Ledir-,sky preparas post la koncerlo vespennangon por
25 esperantistoj.
r-r
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KROATA DRAMO

EN UKRAINIO
Viktor Pajuk el Ternopil sendis al ni informon ke li

la dramon La antoj de Georgo Washington. Gi ne
estis presita, sed re$isoro la Petro Lastivka esploras la
eblecojn pri lia surscenigo en Ukrainio.
Koran dankon al latradukintoj en Teherano kaj
Temopilo! Bondezirojn por la surscenigo!
Eble iu ensernblo, 0u persa 0u ukraina povus gasti en
Zagreb per la kroata dramo en UK 2001?

ukrainigis

SUBVENGIO POR IJK:
PROJEKTO VIIAGO
Kroata Stato instituto por la protekto de familio,
patrineco kaj junularo subvenciis partoprenon de 8
gejunuloj kadre de projekto Esperanto en vila$o
Dejana HruSkar (Hra56ina Trgovi56e), Marta kaj i
Sonja Kovad (Novi Marof), Koraljka Kovadi6 (Kra- I
ljevec Gomji), lvutaZnidai6 (Hra56ica), kaj Vladi- !
mir Dujni6 (Hrvatska Kostajnica) Danijela Drakula I
(Novska) kaj Jurica Borojevi6 Qllova Gradi5ka) kiel !
helpantoj en la projekto. La celo de la projeldo estas !
disvastigo de Esperanto inter la junularo ekster la !
0efurbo kaj aktivigo de junaj homoj en la vilapa I

medio.
L-rr
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KOMENCANTOJ EL
VIL.AGOJ EN IJK

ENTERIGITA LA MILITA
MALAPERINTO

Helpe de Stata instituto por protekto de familio, patrineco
kaj junuiaro (al kiuj ni kore dankas), ni, kvar komencantinoj
el norda Kroatio estis partoprenantoj de la 55a IJK en
Veszpr6m, Hungario de la 9a gis la 16a de atgusto 1999. Ni

IVICA LESKOVIC

ekkonis multajn novajn geamikojn kaj revidis iujn
malnovajn, vizitis BudapeSton kaj rigardis la totalan
suneklipson. Kompreneble, ni lernis Esperanton kaj tre bone
amLrzi$is. Nun ni dairigas lemi Esperanton kaj multe salutas
0iujn niajn novajn kaj malnovajn geamikojn.

En la zagreba tombejo Mirogoj estis la 27 an
de septembrc 1999 enterigita KEL- membro
Ivica LeSkovi6, kiu pereis dum la milito 0e
Hrvatska Kostajnica en septembro 1991. De
post la jaro 1991 li trovigis sur la listo de
militaj maleprintoj.
Ok jarojn post sia malapero li estis identigita
en unu el multaj amastombejoj.
Ivica lemis Esperanton knaba$e kaj multe
voja$is kun esperantistoj dank' allaprizorgo
de lia samnoma onklo Ivica Le5kovi6. El liaj
multaj Esperantaj voja$oj la plej impresaj
estis vizito al la urbo Tromso en Norvegio.
Li pereis en la a$o de 24jaroj, postlasante
filinojn Kristina kaj Josipa, dum lia fileto Ivan
naskipis jam post lia malapero. Lia sorto
inspiris unu el la rakontoj en Kroata milita
noktlibrode S. Stimec.

La ideo de la projekto kiun financis la Stata Instituto estis
helpi aktivigi gejunulojn kiuj logas en vilagoj kaj havigi al ili
intemaciajn spertojn. En julio kaj septembro ni renkontigis en
Hra56ina por sperti$i lingve kaj organize.
Ni nun preparas niajn prelegojn pri Esperanto en vila$aj
lemejoj. La unua prelego jam okazis en elementa lernejo en

MEMORE AL
DRAGUTIN BAIAGOVIC

Novi Marof.
Marta Kovai

;;;;;--H;-------I
BIENO NJEGUS
Orbis Pictus el Triesto, la firmao de Vi5rrya
Brankovi6, finis la laborsezonon en la Bieno
Njegu5 en Hra56ina-Trgovi56e per Sulpiza
Semajnola 17-l9an de septembro. Tiam estis
lanOitaj 5 bildkartoj de la Bieno eldonita de KEL
per la helpo de Departamento Krapinsko-Zagorska.
Ni prezentas bildkarton de la Oefdomo de la bieno
desegnita de la pentristo Ante Despot. Inter marto
kaj oktobro en la aran$oj de Orbis Pictus en
Hra56ina-Trgovi56e partoprenis pli ol 100 personoj.
Tie estis en septembro ankat fondita la Tel Aviva
Klubo, celanta kolekti voja$ontojn al Israelo 2000
en la karavano de Orbis Pictus.

T'empo 2/99
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S-ino Siiri Balagovid, la vidvino de nia forpasinta membro
Dragutin Balagovi6 modele riOigis la artan sezonon
199912000 enZagreb. Si donacis kolekton da finnaj afiSoj al
l:y;i"deaptikitaiartoikiesiaedzodiplomigis en1e57.La
afiSoj venantaj el la Muzeo de afiSoi el la finna urbo Lahti
fari$is darlra posedajo de la zagreba lemejo dank' al la
donaco de Siiri Balagovi6. La ekspozicio de la finnaj afiSoj

I estis mallermitala24an de septembro 1999.
I En julio estis eldonita libro de Dragutin Balagovi6
I kroata PriStelttaj brikoj - Salonitoj 0e la eldonejo
I Naklada A3, kun desegnajoj

L------

en

1a

de Ivan e . Ostre5.
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K@NSULTIGO DE LANDAJ
ESPER.ANT@ AS@G[@J DE
N4EZ-EUR@PAJ LAND@J
Slovakio gastigis la kon-

sultigon de Landaj Esperanto-Asocioj de Mezeiropo
inter la lTakaj la l9a de septembro 1999. Dum la Konsultigo en Liptovsky Jan
Oeestis gvidantoj de LA el

eehio, Hungario, Kroatio,
Pollando kaj Slovakio. La
kroata delegacio konsistis el
Spomenka Stimec kaj Dalibor Seatovi6. La konsulti$on
eeestis ankail Petro Chrdle,
estrarano de UEA. Dum la
konsulti$o estis akceptita la
jena rezolucio, kies kroatlingva versio estis nome de la
gastiganta slovaka Esperanta

federacio sendita al la prezidento Franjo Tudman kaj al
ministroj Mate Grani6, Ljerka Mintas-Hodak kaj la premiero Zlatko Mate5a. Rezulte al la las{ara rezolucio senditaj al Oiuj gvidaj politikistoj en Mezeriropaj Statoj venis pluraj favoraj respondoj

Rekomendo
dc Konsultifto de Landaj Esperanto-Asocioj de l\{ez-Etiropaj landoj
en Liptovskf J6n, Slovakio

la lTan -l9an

de

septcmbro 1999

La gvidantoj de landaj Esperanto-Asocioj de eehio, Hungario, Kloatio,
Pollanclo kr{ Slovrkio

truklunte
la temon de elropa intcgrigo

konscittnte, ke

l.

cn [a fordo-dokuntento dc Eirropa Unio trovipas aukai Ia cgalrajta
uzo dc eiuj Stataj tingvoj en la laboro de eriropaj instancoj,

2

dum nrultaj fakaj kaj kulturaj internaciaj renkontig<rj, kolokvoj.
scrrilarioj, kongre:soj, ktp. jam bone funkcias la rnternacia Iin-gvo
IJsperanto,

propoilas
al la decidpovaj

organoi de unuopaj landoi koj de internaciai

organizajoj,

csplori la eblojn ekuzi ankai la ncitralan lingvon ltsperanto kiel
porrtlingvo por proksinrili aI la egalrajta lingvouzo kaj por faoiligi )a
konunikadon inler diverslingvanoj.
Lipbvsky Jhn, la l 9-au de septembro 1999

el Hungario, Pollando kaj
Slovakro. Bedairinde neniu
el la kroataj politikistoj respondis al Hungara Esperanto-Asocio pri la budapeSta
rezolucio. eu 0i-foje iu reagos? En Slovakio Zagreb
tansprenis la torOon kaj KEL
gastigos konsultipon la 15an

Cchio

Vlastimil KoavARA

Ilungario

0szk6r PRINCZ

Krottio

Spomenka

Pollando

Stanislav MANDRAK

Slovakio

J{n

Srtmrc

V,,\JS

de septembro 2000.

S. Stimec
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@BST[NE ANTAUENI
NI SENAAS K@NSTANTEEn ia lastaj tri jaroj la kroataj esperantistoj celebris tri kongresojn - en Zagreb
7997, en VaraZdin 1998 kaj en Osijek
1999. Oni preparas la kvaran kongreson

dormas. La militoj Oiam estis plej grandaj
malamikoj de la nobla Zamenhofa ideo

lajaro 2000 en

truis kaj malhelpis, dum la lastaj dek jaroj,
multon el niaj antarlaj akirajoj. Sed ni ne
perdu la kuragon nek la esperon. Dum sia
preskair centjara historio en Kroatuju, le
Esperanto-movado sufiOe forte enradikigis
kaj $i povos venki la barojn, reakiri la

de kroataj esperantistoj por

Sinj Kaj en la jaro 2001 okazos enZagreb
la Universala kongreso de Esperanto. Al
tiu plej granda kaj plej videbla manifesta-

cio de la Esperanto-movado oni atendas
kelkajn milojn da samideanoj el la tuta
mondo. Al la tri naciaj kongresoj kunvenis
inter 150 kaj 200 el tuta Kroatujo, venis
ankair gastoj el Hungaru.1o, ltalujo kaj Slovenujo.

ei tiul kongresoj kaj aliaj agadoj, propagandaj kaj eldonaj, cefte monffas nian
vivon kaj staton. 0u ni povas kaj rajtas esti
kontentaj? Iagrade jes, sed ankarl ne. Kelkaj niaj antaire viglaj societoj formortis au

kaj de la Espetanto-movado.

La milito kaj la posmilita evoluo de-

perditan fortecon kaj e0 pli vigle marSi
antailen.

ei tio estas nia

espero. Sed por $in
realigi, ni devas sekvi la Zamenhofajn
konsilojn, konstante semi, gvidi kursojn,
propagandi inter amikoj kaj konatoj, precipe en la lernejoj. Ni ne devas komenci
de la nulo: Esperanto estas $enerale konata de niaj samtempuloj, pi eniris en la vor-

tarojn kaj enciklopediojn, multaj afrdis pi
pi kaj ee iam lemis $in... ei tiLU faktoj
estas grava psrkologia helpilo por ni. Kial
ne komenci lemi? Kral ne rekomenci? Al
Esperanto apartenas la 2 I a jarcento

!

Ni havas bonajn konkretajn rimedojn
kaj helpilojn: la zagrebaj societoj estu niaj

modeloj kaj ekzemploj. La lemolibro de
Esperanto lalio la Zagreba metodo estas
facile akirebla. Disdonu kaj disvendu $in,
laboru per $i! La malnovaj lemolibroj de

lvlarluzi, kaj de Lryma povas esti utilaj.
Ili estis eldonitaj en miloj da ekzempleroj.
La aritoro de 0i tiu arlikolo skribis la Unuajn paSojn en 16 pa$oj kun gramatiko kaj
ekzemploj por komencantoj. Obstine antarien! Ni preparLr nin por la granda kongreso en lajaro 2001

!

Mr. Franjo Grui6 (Francisko,, prof.

Lingva rubriko

K[EL NI

TRADUKUqqq
Ne

eir-rn

Lektorante irm tradukon mi trafis jenan

kroatan vorlon ni povas traduki

al E,speranto per la vorto trovita en
Esperanta-Kroata Voftaro, Oar tiu vorto
eble ne inkludas 0iujn nunacojn de la nacia

lingvo. Nek Gjivoje nek Pleadin povis
registri Oiun sentesprimon. Tradukante ion
ni koncentri$u al la nocio, al la metaforo.
Ce iuj tekstoj necesas plurfoje relegi rmuopajn frazojn por enpenetri la penson, la
menson de la attoro kaj kompreni kion li
volis din. Unuamomente traduko eble tradukas la vorton, sed ne la sencon de la airtora intenco. Eble iu alia airtoro, ait iu alia
tradukanto jam trafis la gustan solvon kaj
$i estas registrita en in vortaro. Do, trafosu
alilingvajn vortarojn, serOu en via kapo
por nuancoj per kiuj alivorle vi priskribus
tiun nocion air senton. La solvo certe ne
larSas rnalproksime. Do, vi trowr gin espri-

mante tion kion la attoro intencis diri.
Trovinte $in vi ekmiros kiel simpla kaj

espnmon:

.kiam la alta akvo surploras la bordon. . .
Uh, denove ia misakordo de la lingva
kordo! Kion faras la akvo? Gi tute cefie ne
..

ploras! Nek plorigas! Do, kion pi faras?
Car mi ne disponis pri la kroatlingva teksto, mi klopodis penetri la penson de la aritoro. Ne malfacile Oar la vorto en la kroata
estas plakati. Fine mi venis al la kroata
oplakivati. Do, la fiazo tradukota sendube
tekstis

Kad visoka voda oplakuje obalu. . .
ei foj. mi ne malkaSos al vi kiel mi
tradukis tion. Vi mem fam $in kaj la tradukon sendu al nia redaktejo $is la 3la de
oktobro 1999. La plej trafa traduko estos
premiita per E-libro.

Lucija Borii1

ploksirna estas la solvo.
Tenpo 2199
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SUR PACIFIKO HN 2255.
La pasintan jaron aperis et Zagreb sciencfikcia romano "Sur Pacifiko en 2255." verkita de
la kroata historiisto kaj albanologo Milan Sr.rfflay
(1879-1931). Tiu rornano, la unua scienc-fikcia
romano en la kroata literaturo verkita komence de

la dudekaj jaroj, aperadis en 7924 enlaZagreba
tagiumalo "Obzor" (La horizonto). La vera aritoro
kaSis sin sub la nomo Eamon O'Leigh. La ro-

ffi

&&ys
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mano ne vekis grandan intereson, precipe Oar oni
nenion sciis pri la airtoro, kaj la romano tiem ne
aperis libroforme.

La romano la altoro verkis en malliberejo kien

lin sendis la monarkia re$imo en la antarimilita
Jugoslavio pro liaj kroataj naciismaj ideoj. Pro tiuj

ideoj

li fine estis surstrate mortigita

1931.

Tiu scienc-fikcia romano

en la jaro

estas ia miksajo

de scienco, arto kaj profetismo. Gia enhavo pritraktas la flrtuan venkon de 1a orientaj kulturo kaj

civilizo super la okcidentaj. Por nia temo la enhavo ne estas interesa.

For la esperantistoj plej interesa fakto estas ke
la protagonistoj en la romano uzas artefaritan
internacian lingvom al kiu la atrtoro donis la
nomon MUM. Sur la pa$o 14 de la romano ni
legas: "Estis tio artefarita lingvo kreita komence
de la 22-ajarcento, multe pli bona o1 Volapuko,
Esperanto a[ Ido. Kreis $n membro de Buderhanoj, iu mso sur la Hindia teritorio. Greko-latinaj
fakaj terminoj, kiel ilin kreis la Okcidento dum la
longedaura diferencia evoluo de la blankr.rla
scienco, estis ei-tie integritaj metodika rilate al la
fonno. Estis aldonitaj en$eniaj abstraktajoj anglaj, amerikaj,
piSinaj, germani, rusaj, Oinaj, japanaj, hindiaj, arabaj kaj
judaj; subsumitaj lair hindiaj filozofiaj kaj 0inaj socialaj
kategorioj. La terminoj de la materiepraktika vivo estis prenitaj el la lingvo de la popolo kiu pleje distingigis sur la
koncema kampo. Tiel ekz. la Sipkonhua terminologio estis la
angla kaj malaja, agnkultura Ia rusa, brutbredada la mongola

kaj turka. eio rilatanta la kulton de morlintoj estis Oina kaj
hindia, kaj rilatanta al anneo estis japana... En la gramatiko
kaj sintakso estas aplikitaj 0iuj logikaj ecoj de fleksio, aglutinado kaj izolo.La verbo estas nesangebla, sed San$i$as la tri
halpverboj por aktivo, pasivo kaj medialo, por estinto, estanto kaj estonto... Pri la unueca utiligo de tiu lingvo zorgas
aparla kornitato kiu periode kunvenas Oiun nalan jaron en
Bena[es."

Mi kredas ke por nia esperantistaro estas interese informigi pri la fakto ke la unua kroatlingva scienc-fikcia romano
emfazas la uzon de intemacia lingvo.

Ivo Boroveiki
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KR@ATA ESPERANTISJT@
JUBILEAS
Antati kvardek sep jaroj mi ricevis donace de Kroatia EsperantoLigo maldikan, bele binditan rer.u-kolekton enhavantan dek numerojn de Kroata esperantisto el lajaro 1909/1910. Temas pri la unua
Esperanto-revuo en la historio de nia movado en Kroatio. Mi jam
plurfoje kun granda intereso tralegis 0i karajn pagojn en kiu darire
vivas la rememoroj pri la unuaj paSoj de la kroataj esperantistoj.
Okaze de la 90-a jubileo de tiu renoma re!'uo estas mia honora tasko
diri kelkajn vortojn pri Ia signifo de tiu malnova revuo.

Dank' al la sindona laboro de la zagrebaj esperantistoj d-ro
Mavro Spicer kaj Danica Bedekovi6, estis komence de 1909 fondita
Kroata Esperantista Unui$o kaj jam la 10-an de aprilo 1909 aperis la
unua numero de Sia oficiala organo Kroata esperantisto. La gazeto
aperadis regule Oiun duan monaton pis la jaro 1911. Tiu unua koata
Esperanto-rewo estis eldonata en mil ekzempleroj kaj estis bone
akceptita en Kroatio kaj en eksterlando. Gia alloga tipografia aspekto, varia, interesa kaj aktuala enhavo, kaj precipe gia altkvalita 1ingvajo, restas ankail nun modelo de bona kaj leginda reluo.
Foliumante la jam flavi$intajn paSojn de la rewo ni trovas en !i
jenajn regulajn rubrikojn: informoj pri la aktiveco de lokaj societoj
en Zagreb, Bjelovar, Kostajnica, Daruvar kaj Virovitica. Krome, la
revuo detale informas pri Oiuj gravaj okazajoj esperantistaj en
eksterlando Aparte rimarkindaj estas la sciigoj pri la parlopreno de
kroataj delegitoj en la laboro de internaciaj kaj naciaj Esperantokongresoj. Ni legas tiel ke la 5-an UK de Esperanto en Barcelona

(1909) partoprenis s-ro Stijepo Ferri (pioniro de Esperanto en Dalmatio!). La unuan nacian kongreson de eehaj esperantistoj Oeestis s-ro
Milo5evi6 Sergo, kaj la unuan kongreson de katolikoj esperantistoj
partoprenis studento Josip Badali6 (poste elstara fakulo pri la rusa kaj
koata akademiano).
Traduka literaturo el la kroata trovi$is preska[ en Oiu numero de
la rewo. Estis tiel publikigitaj pluraj mallongaj poemoj kaj prozajoj
de la tiamaj konataj verkistoj Petar Preradovi6, August Senoa, Ivan
kaj Fran MaZurani6 kaj Stanko Yraz- en la tradukoj de Mavro Spicer,
Slavko JeZii kaj Nikola Bubalo. La rewon abonis ankari la tiamaj
renomaj zagrebajkafejoj Bauer, Korso kaj Zagreb farante tiamaniere
trafan propagandon por Esperanto. Inter la diversaj interesaJoj ni
povas el la revuo ekscii ankail ke s-ro Stanislav Tomi6 estis la unua
kroato kiujam en lajaro 1909 faris profesoran ekzamenon pri Esperanto 0e la Intemacia Instituto de Esperanto.
Ni ekscias ankatl ke la zagrebaj esperantistoj planis organizi
Universalan Kongreson de Esperanto en 1912 (Tiu ideo efektivigis
nur en 1953 kiam en Zagreb okazis la 38-a Universala Kongreso de
Esperanto).

Pri la unua revuo de kroataj esperantistoj nia movado povas
tutprave fieri. Al la tiama redakcio kaj al iliaj kunlaborantoj apartenas niaj simpatio kaj respekto.
Ivo Boroveiki

LATINA V@RTAR@
DE J@Z@ NAAREVI6
Post kiam Oesis Ia politika kaj ekonomia potencoj de la Romia
Imperio, la latina lingvo plue vivis en la Mezepoko kiel internacia
lingvo de la nobelaro, eklezio, scienco kaj diplomatio. Gi estis la
plej grava lingvo de la mezepoka literaturo e'ropa. Oni povas diri ke
$i estis anka[ la unua literatura lingvo de la koatoj.
Pere de la latina lingvo komunikis la mezepokaj kroataj re$oj kun
la papoj kaj najbaraj regoj. Centoj da kroataj verkistoj verkis en 1a
latina. La unua verko el la kroata literaturo aperis latinlingve en
Venecio en la jaro 1477. Temas pri la poemlibro far Juraj Si5gori6
(Georgius Sisgoreus): Elegiarum et carminum libri tres. (Tri libroj
de elegioj kaj lirikaj kantoj).
Ep la latina aperigis siajn verkoj inter aliaj ankat la poeto Marko
Marulic (1450-1524),la filozofo Franjo Petri6, la protestanta teologo
Matija Vladi6, la Oefepiskopo, diplomato kaj verkisto Antun Vrandi6
(1504-1573) kaj la famekonata sciencisto RudZer Bo5kovii.
En la Kroata parlamento la latina funkciis kiel sola oficiala
lingvo $is la mezo da le jaro 1847!
Post la dua mondmilito malkreskis la signifo de la latina en la
lcrneja sistemo en Kroatio. Tamen, eldonigis multaj tradukoj el la
latina kaj greka lingvoj, kaj ekde 1973 aperas regule bonega re\.uo
Latina et Graeca. En la nova, sendependa Respubliko Kroatio okazas vera renesanco en la instruado de la klasikaj lingvoj en gimnazi-
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oj. Kaj por la instruado kaj por la verkado necesas bonaj vortaroj.
Ekde Ia kvinlingva vortaro far Faust Vrandi6 (1595), aperis ee ni
pluraj bonaj latina-kroataj vortaroj el kiuj estas aparte menciinda la
duvoluma latins-kroata vortaro far Ivan Belostenec (1594-1675)
eldonita en 1740.

En 1997 aperis en Zagreb granda, duvoluma Kroat-latina vortaro
verkita de Jozo Marevic, enhavanta 3126 pafiojn. Tiu impona vortaro prezentas la plej grandan atingon en Ia kroata latinlingva leksikografio.
Estas nepre akcentinda la fakto ke la attoro de tiu monumenta
vortaro estas malnova esperantisto. Estas tial ne mirige ke en la
vortaro trovigas ok kapvortoj ligitaj al Ia nocioj Esperanto kaj espe-

rantisto. Samjare aperis ankati alia grava verko de Jozo Marevi6. Gi
estas Riznica latinskog jezika (La trezorejo de la latina lingvo). En
tiu 495-pafia libro trovipas miloj da latinlingvaj sagaj eldiroj kaj proverboj kiajn lenerale enhavas similaj verkoj. Krome, la verko enhavas multajn citaJojn, anegdotojn, interesajojn kaj plurajn gajajn latinlingvajn kantojn. Aparte menciindas multaj latinaj surskriboj el la
kroata historio.
Ni tutkore gratulas nian membron, Ia ahtoron kiu per tiuj verkoj
eminente ri0igis la kroatan kulturon.

Ivo Boroveiki
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