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* Resonoj pri la Universala Kongreso de Esperanto en Zagrebo
* { busoj kaj unu aviadilo en la ekskursa fako de Ia zagrebauK
* Cu Kroatio proponos novan rezolucion pri Esperanto al UNESKO?
* Andreo Korobejnikov denove pianludis en Zagrebo
* Oma$o al la centa jubileo de Ivo Rotkvii
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KARAJ LEGANTOJ,
Malanta[ ni estas la zagreba kongresa somero, kiu profunde stampis la vivon
de Esperanto en Kroatio. Kvankam altunas, la spuroj de esperaatistoj

ankora[ senteblas.

La[ la kongresa statistiko al la 86a Universala Kongreso de Esperanto aIi$is
1691 personoj el 57 landoj. Kun venditaj 48 unutagaj biletoj, ni povus konsideri, ke 0.

1750 esperantistoj estis kongrese envolvitaj. Kiel ofte 0e la kongresoj, pluraj
esperantistoj en3teligis kaj luis la etoson sen registripoj.
La kongreso helpis levi la prestilon de Esperanto etZagrebo kaj fiksi la pozicion

de la Internacia Lingvo en Kroatio. Tiujn celojn ni atingis. Ni volis postmilite
entuziasmigi niajn membrojn pri Esperanto, kaj montri ke, malgra[ 6io, fri valoras la
penon ankati en la epoko post la jaro 2fi)1. Ankatl pri tio ni sukcesis.
En la Internacia Jaro de Volontuloj dudeko da LKK-membroj kun cento da
helpantoj realigis la plej grandaa intemacian kulturan aran$on en Kroatio en 2001.
Post la tragedio en Noy-Jorko ni scias ke tio pri kio ni esperantistd okupi$is ee

Melanija GrgiC gvidis Bonvenigan

Servon.

(Fotis: Ivan Spoljarec)

pli valoras.
Dankon al vi 0iuj kiuj venis aTZagrebo!
La kongresa arkivo sukcesis kolekti 6. 150 artikoloj pri
la Kongreso el 35 gazetoj. VerSajne aperis pli. Post la Kongreso,
niaj altunaj kursoj plenas je novaj viza$oj dank' al vi, hi ili ni
tre lojas sed ni kontentas anka[ pri la fakto ke pluraj instancoj
nian laboron por Esperanto konsideras tre inda afero. Kontribuis
al tiu fakto la eeesto de la kroata prezidento Stjepan Mesie 6e
lamalfermo delazagrebaUK. Dum 86 Universalaj Kongresoj
nur kvar prezidentoj per persona eeesto honoris Esperanton,
Sur la titolpafa foto de Ulrich Lins la koata Statestro Stjepan
mesi0 konversacianta kun D-ro Ludoviko Zaleski-Zamenhof.
Tradukas Spomenka Stimec kaj Ivo Osibov. Titolpa$aj flagoj
fotitaj de Ivan Spoljarec,
Jen kelkaj reehoj el la postkongresaj eksteraj rilatoj de
KE,L:

Vicministino pri Eksterlandaj Aferoj Vesna CvjctkovidKurelec akceptis delegacion de Kroata Esperanto-Li go la 17 an de septembro kaj konsentis ke Kroatio estu la lando, kiu
proponu la novan rezolucion pri Esperanto dum la vcnonta
Generala Konferenco de UNESKO en Parizo. Ambasadorino
de Kroatio 0e UNESKO Neda Ritz plurfoje traktis kun KEL
kaj la francaj esperantistoj taskigitaj pri UNESKO por prepari
la rezoluciproponon. Dum la preparado de ei-du numero de
Tempo ankora[ ne estas k]are 0u la Sekretariejo de UNESKO

KEL por informigi pri kandidatilo
pri paco 2001.

En Genevo la 5-an de septembro 2001 la kroata minislro

Direktoron por Edukado ee UNESKO John Daniel, kiu nome
de UNESKO direktis la salutojn d.TaZagreba Kongreso. Esperanto estis rekta peranto en tiu kontakto.
La vicurbestrino de Zagrebo Vlasta Pavi6 sendis sian
konsilarrton Branka Miljenovi6 illa gazetara konferenco de

UEApor la Nobelpremio

Kiam la l7 -ar, de oktobro KEL okazigis koncerton de
juna rusa pianisto An&eo Korobejnikov por danki al la kroataj
instancoj kaj al 0iuj 120 helpantoj de la E6a Universala
Kongreso de Esperanto por la subteno kaj la farita laboro, estis
plaOe vidi en la publiko dekanon de la Filozofia Fakultato

D-ron Neven Budak, akademianon Andro Mohorovidi6,
konsilalton de Ambasado de Japanio kaj reprezentanton de Ia
vicurbestro. Malgrave? Ni ne pufi$u! Eble, Sed Kroata
Akademio de Sciencoj kaj Artoj ne disponigas sian ejon por
kulture malgravaj eventoj.
Ni Suldas al la kongresanoj dankon: ili donis al ni pli
bonan lokon en la urbo Zagrebo. Ni vidas nin mem en pLi bela
lumo kaj plezure laboras. Cu ne stimula konresa rezulto dum
la mondo denove akrigas siajn militajn tran6ilojn?
S. Stimec

Tempo
Fondita en

akceptis la^rezoluciproponon en la tagordon de la Konferenco.

pri klerigo Vladimir Strugar renkontis la Asistan Generalan
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LA GAZETARO PRI NI
La Gazetaran Servon gvidis la tuta teamo kun Judita Rey
Hudeiek kiel estro. Si krome zorgis pri Nacia Vespero kaj pri
kontakto de Ia Kongreso kaj la urbo, organizinte per speciala
financa helpo de la urbo dancon sur la eefplaco.
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DANKON AL URBESTROJ
Universala Kongreso de Esperanto en Kroatio, s-roj
Yorikane Masumoto el Kioto, Enzo Raisi el Bolonjo, d-

Potodnik el Ljubljana. La $emelurba programaro por
preskari 200 kongresanoj montri$is tre inda rieigo de
lakongresaprogramo. Koran dankon al Iakurieroj kiuj
havigis la mesa$ojn kaj portis ilin al Zagrebo samkiel

ro Ivan eomakov el Plovdiv, d-ro Michael Hiupl el
Vieno, Herman Kristofersen el Tromss kaj Viktorija

Programaro

Tre koran dankon al Ia urbestroj de Ia $emelaj

urboj de Zagrebo, kiuj direktis siajn salutojn al

al multnombraj prezentintoj de gemelurba

tf{} Tt CitY of KYoto
DER BURGERMEISTER
UND LANDESHAUPTMANN
VON WIEN

Comune di Bologna
TROMSO KOMMUNE

Plordir
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EL LA GAZETOJ PRI LA

UK EN ZAGREBO
Iom mirigis sole la relative malgranda nombro
de partoprenantoj, ear 1700 kongresanoj ja vere
ne estas multaj por UK en Elropo. Sajnas ke kelkaj
homoj ankorai ne fidas pacon kaj demokration
en Kroatujo. Sed se ili estus venintaj, ili certe
havus nun alian opinion pri tiu lando. Nuntempa
vizitanto de Kroatujo ne plu povas imagi, ke tiu
lando anta[ nelonge travivis militon kaj
diktaturon, La hodiala Kroatujo estas libera,
tolerema, gastama lando, kies vojo en la Eriropan
Union Sajnas ne plu barebla.
Dankon, kroataj amikoj, pro la belaj kaj interesaj
tagoj!

Mathias Behlert, Berlin
en Esperanto aktuell, 4 / 0l
Germanio
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La 86a
Kroatio estas bela lando, kiu
havas altan kulturon. Zagrebo
estas eleganta, sekura kaj pura
urbo. Homoj, kiuj lo$as tie, estas
bonkoraj. Estis freSe enjulio. En
Dubrovniko mi rondvojagis en
Sipo en Adria Maro. Mi parolis

al alilandanoj en Esperanto
kura$e.Ili ariskultis min atente
kaj korektis mian Esperanton,
Mi Satas lavortojn;komence eiu
estas komencanto. Sed, mi

esperas,

ke mi ne

estos

komencanto.

Mi kredis ke la plej impresa
kombinado de kaskado kaj lago
estas Cusaikori en einio. Sed mi
San$is mian penson, ke
eusaikorikaj PliMce estas la plej
impresaj lokoj sur la tero.
S-ino OOGURO
en Nouajoj Tamtamas,174, okt. 2007

Jokohama, Japanio
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Universala
Kongreso estis por mi la
unua, dum miaj 18 jaroj
de esperantisteco. Kio
plej forte impresis min?
Estas malfacile elekti:
renkontifroj kun korespondantoj, kiujn mi $is
nun ne konis persone,
bani$o en Ia Adriatiko?
La lasta travivajo, kiu
restas por eiam en mia
memoro estis la belega
kanto de Ia kubakantisto.

Kiam la esperantistaro
kunkantis la refrenon

"Kisu min, kisu min forte,
kvazai kisus vi min por
la lasta foj'l tiam mi estis
kortuSita kaj subite venis
en mian memoron versajoj de hungara poeto:
"Mi estas frato de lahomarolTionmi sentis tiam.
SZASZ Lenke, Praid
en Bozaro,18, 2001
la dcfurbr dc l:r $6a
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LA BUSO VENAS!
BONVOTU ENIRI!
En la kongresaj ekskursoj
partoprenis 1553 esperantistoj, La
ekskursoj okazis per 41 a[tobusoj kaj

Fantklslamouif,

unu aviadilo (dum la ekskurso al
Dubrovnik), En la antarikongresaj kaj
postkongresaj arangoj partoprenis 101

personoj. Tuttagajn ekskursojn
partoprenis 795 kongresanoj dum 657

en la
duontagaj ekskursoj. Akompanis la
ekskursojn 29 esperantistoj kiuj dum
kongresanoj partoprenis

STATISTIKO PRI KONGRESAJ ENKETILOJ
El 169
I la partoprenintoj de la 86a
Universala Ko
a ofiieio revenis 92 enketiloi
ai 5,4%, Ci-lo
pri kelkaj interesaj eroj de titi
enketo.

la preparlaboroj specialigis pri
turismo kaj gajnis rajtigilon pri

turisma akompanado. La estro de la
ekskursa fako Faruk Islamovid brile
faris sian imponan laboron,
kunlaborante kun la agentejo
Generalturist.
Unu el la zagrebaj turismaj
gvidantoj KreSo Krsti6 aparte
plezurigis la partoprenantojn de siaj
zagrebaj rondesploradoj: kiel decas al
kavaliro el Mezerfropo, al ciu gastino
Ii adiarie donacis florbukedeton.
S.S.

Tempo 3/2001

ongresejoj

klimatizo
FER

(s%).

(19%),

(9%),

Ee 38%

proeoj kaj 34% el demanditaj
ntute ne respondis al tiu 6i

Analizis kaj kompilis: Vladimir Dujnii

STATISTIKO PRI LA RENDEWA TABULO
la kongresa rend

lasis
epdeko da.mesagoj
n: kongresanoj

gvidis
amikoj

gintoj

-

plezuro estr peranto

Mira Kocjanii|

_tempo
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El Carrara en Italio ekiris la sestuna marmora
donaco de la dana skulptisto Jesper Nergaard por

la urbo Zagtebo honore al UK. "Poi monda
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Lecionoj de la
kongresa sako:

Kiel oni diras
"Kroatio" en Ia

kroata? Hrvatska!

Hrvatska. Provu

denove!
Hrvatska!

LA KON(

KARUSE
EKRULI(
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Kelkaj programoj ne t
la kongresa libro : japanoj mo

kimonon al blindaj personoj de

Zagrebo. Cefrolis blinduloj,
esperantistoj gastis.

Humphrey Tonkin verve gvidis la
kongresan eeftemon, kulturo de dialogo
- dialogo inter kulturoj. Ses semajnojn

poste en lia lando Usono ekdiaogis
novaj neniam uzitaj armiloj: Ia
pasa$eraj aviadiloj fari$is iloj por
amasmurdoj.
Tbmpo j/2001
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l,r.r::l,l

:Ulst::d

'tS!.R&il$${4t

-

Kies kato estas la plej bela,6u tio dependas de
Strumpeto at de maneto? La adiaria prezentigo

de 56 infanoj de la Infana Kongreseto,

prizorgita de Stefan MacGill kaj Ankica Jagnjii

AO

Kiel krei Internacian Artan Vesperon? Kiel
bridi kreemon de eiuj kiuj volis surscenejigi?
Teodora Kuiinac kaj SaSa Sirovec en Ia LKKeambro re$isoris la adiarian vesperon:
Internacian Artan Vesperon

iRPSA
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Multaj novaj amikecoj,multaj eirkaribrakoj. Lajuna rusa

pianisto Andreo
Korobejnikov kaj
Biba RoZii-Sutej,
estro de la komercaj
servoj de UK.

:konatoj denove
r Stimec kaj Etsuo

@v
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La plej imPona
vespero: Vida
Jerman

kaj

Slu

teatro Ponto Per Ia

teatrajo "La plej

longa tago de Maria

Teresia" de Miro
Gawan donis al la
kongresanoj Ia Plej

belan barokan
kadron de Kroata
Nacia Teatro.
Dankon, Vida!

Tempo j/2001
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OPINIOJ DE
KONGRESANOJ

OPINIOJ DE HELPANTOJ
I-a 86o Uniuersola Kongreso

"Vi ne povis fari pli bone'.
Miny Massar, Nederlando

-

$ojarioero!

La 86a Universala Kongreso de Esperanto

Pluraj kongresanoj, interalie Otto Prytz,
plendis kial la folklora programo de la ensemblo
Ladodumla NaciaVespero ne havis pli da klarigoj
pri devenregionoj de la programoj kaj pri
muzikiloj.

estis por mi grandioza. Renkontifro inter la
geamikoj, demandoj, gojo kaj ridetoj sur Ia
vizafioj. Tiu frenerala solenajo dariris gis la fino
de la kongreso. La kongresejo similis al
malgranda urbo kie samloke vivis kaj laboris
preskari 2000 esperantistoj, La'urbo" havis siajn
gie etojn, stratojn, salonojn, prelegejon,
librovendejon, informejon, gazetaran servon,
poStejon, restoracion ... Por mi Zagrebo ne estis
la unua UK, sed mi la unuan fojon estis
malgranda radeto en tiel grava kaj respondeca
Esperanto-tasko kia estas UK, Miaj taskoj estis esti helpanto kaj esti turisma akompananto.

Impresis min Ia simpleco kaj Ia rapidaj
alproksimifroj. En bela memoro restis Nacia
Vespero kiam la folklora ensemblo Ladoper siaj

dancoj "levis la publikon sur Ia piedojn"
provokante longajn aplaldojn kaj ripeton de la
programero. Gojigis min la mondo de libroj,

La Universala Kongreso en Zagrebo aktivigis
eiujn generaciojn de kroataj esperantistoj, kaj kio
estis aparte kortuSe, pluraj eksterlande vivantaj
kroataj esperantistoj venis eI Paizo, Hamburgo
ari Glasgovo por helpi. ZeljkaKelava estris pli ot
centkapan helpantaron. La helpantoj en 2001
seminariis tri fojojn por spertigi pri la kongresoj
kaj aldone kune plurfoje ekskursis por sperti$i kaj
antailvidi malfacilajojn. Ele erpiga sed
neforgeseble pozitiva sperto.
a----III---IIIIrr-\

I
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multaj titoloj samloke en la Kongresa Libroservo,
interalie malnovaj titoloj el mia lando, ankari el
aliaj landoj. Inter novaj titoloj tre surprizis min
la libro pri la vojagisto Marko Polo de Daniel
Moirand. Surprizo estis, en la sama libro, dankoj
de la altoro al la homoj kiuj helpis al li, kaj danko
al mi mem.
Malfacila momento dum UK, vere, ne estis,
Mira Kocjaniii, KN 942

!

t UEA:
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La plej malfacila tasko estis porti sefrojn
kaj tablojn por la akceptejo kaj reporti ilin la
lastan tagon.
OzrenCuk
Pluraj helpantoj konsternifris kompreninte
ke ili ne povos $ui la programerojn ear helpantoj
konstante laboras. Kelkaj ricevis riproeon de

kongresanoj pro troa gestado. Iu ofendi$is
vidinte en LKK-eambro afiSon "Helpantoj bv. ne
eniri ei tien!"

htt p ://ww w. a n g e I f i re . c o mrs k 2/s e Up ro g ra m o h r, ht m I
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KOLOKVO DE AI(ADEMIO DE ESPERANTO
Kroata Akademio de Artoj kaj
Sciencoj en sia impona konstruajo gastigis
Internacian Kolokvon Lingva Planado kaj
Leksikologio, organizita de Akademio de Es-

peranto. Dum tri postkongresaj tagoj
akademianoj diskutis pri Ia temo. La
kolokvaj prelegoj aperis ee Fonto,en Brazilo
en Ia samtitola libro.
Laprizorgantoj de la aran$o Christer
Kiselman, Geraldo Mattos kaj Spomenka
Stimec donis al la partoprenintoj okazon
por kelkaj neformalaj kunestadoj, kiajn la
rapidritma horaro de la Kongreso ne
permesis, Parto de la partoprenintoj fotigis
jen ee h plej zagrebafor$ita pordo.

'

,ra

LA POSTKONGRESAJ ARANGOJ
LA POSTI(ONGR

ESO

Dum en Zagrebo okazis Kolokvo de
Akademio de Esperanto, dum al Savudrija
direktifris dudeko da arftomobiloj por partopreni
la postkongresan renkontigon de Esperantaj
familioj, dum Lovran bonvenigis Esperanto-

instruistojn, mi buse gvidis grupon de

29

kongresanoj al Dubrovnik.

AI Dubrovnik pro $ia malproksimeco oni
devus flugi, aliel la vojagantoj alvenas tro lacaj,

Dum la postkongresa programo ni spertis
kulturan, naturan, nacian kaj gastronomian
heredajojn de Kroatio.
La adriatik6 perlo Dubrovnik, nuntempe
kultura heredajo de UNESKO, inter la 8a kaj 16a
jarcentoj estas eirkailita per defendmuroj, kiuj
konturi$as lari la reliefa tereno de la urbo. En la
urbo la 10an de julio eiujare oni levas la flagon de
la libereco Libertas kaj la Slosilon de la urbo
transdonas al artistoj kaj la urbo transformi$as al
teatra scenejo.
Ni vizitis Cavtat, la naskiglokon de la kroata
pentristo Vlaho Bukovac kies solena kurteno de
la Kroata Nacia Teatro bonvenigis la publikonpor
la kongresa eefteatrajo. En Cavtat ni admiris la
marmoran Mauzoleon de la marista familio Radii,
Tempo 3/2001

EN DU BROVNIK

kiun kreis la fama kroata skulptisto Ivan
Me5trovid. Ni admiris Ston kun la unika
defendmuro, kiu dividas la urbon al du partoj, al
urbeto, produktanta salon kaj alian kultivanta
konkojn. Ni haltis en Koreula,la urbo kun belega
katedralo, abateja trezorejo, la naskifrdomo de la
fama esploristo Marko Polo kaj eta strato de la
esperantisto Marinko Gjivoje. La maro montris al
ni sian furiozon kaj multaj kunvojafrantoj
marmalsanigis. Fascinis nin arbaroj, birdoj kaj

lagoj de Mljet kaj unu el la tieaj logantoj
esperantistino Ana eumbelii-Rossum (vivanta en
Danlando) bonvenigis nin vestita per la nacia

kostumo de Mljet, regalante nin per la insulaj
specialajoj kaj per popolkanto de Mljet. Fine de la
restado, la nacian heredajon ni admiris en
Konavle, la plej suda kroatia regiono. En Cilipi
ravis nin Muzeo de naciaj kostumoj, konataj pro
sia eleganteco kaj siaj puntoj. Ne mankis al ni
folklora programo kaj popolkantoj.
Multaj kongresanoj komplimentis al
Dubrovnik. La fama irlanda verkisto ne avaris pri
admiro: "Tiuj kiuj sereas la paradizon sur la Tero,
devas veni kaj vidi Dubrovniki
Mirjana ZeZelj
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POST LA ZAGREBA KONGRESO
MEZEUNOPO: POST DOBRICHOVICE. KOSTRENA 2OO2

La
Dobiicho
temo de I

d eiuj politikaj gvidantoj

efiropaj
s la repr
Konserv

s de la 21-a

lis Ia 23-a de septembro en eeh^a ^urbeto
el Hungario, Pollando, Slovakio, Kroatio kaj Cehio. La
landoj ali$ontaj al EU. La konsulti$a rezolucio estis direktita

de mezeriropaj landoj, tradukita en ties respektivaj lingvoj.
La sekvontjara mezeriropa konsultigo okazos en Kroatio en urbeto Kostrena apud Rijeka de la 31-a de majo $is Ia
2-a de junio 2002 lige kun la Alp-Adria kaj Mezeriropa Esperanto-Renkontigo.

senkieshelpo
dum ailgtsto
rezuhoj d.e la
Kongreso en Zagrebo,
En oktobro okozis tri programoj

pq kiuj la 86q llniuqsala

Kongreso de Espuanto 2OO7 uere finifiis:

SEMINARIO EN ESPERANTO.
EN KOSTRENA (RIJEKA)

vrlAo

La helpantoj de la UK kunvenis por la dutaga
seminario de la 13a gis la 14a de okobro en Kostrena, la urbeto
apud Rijeka, kie trovi$as Ia Esperanta Vilao de EsperantoSocieto Bjjeka. Dudekkvin el cento da helpantoj analizis la
atingajojn de la Kongreso, konati$is pri abundaj dankleteroj

kaj artikoloj el la gazetoj kaj planis estonton. Vjekoslav
Morankii prezentis la historion de Esperanto kaj de la Vilao
Esperanto, iam nomata Amfora kaj nun uzata flanke de skolta
organizo. La vilao disponas lokojn por moderkosta logado de
kvindeko da personoj. En $i sporade gastas ankafl diversaj

Esperanto-programoj.
-

AnliicaJagnjit, Spomenka Stimec kaj Madimir Dujnii

gvidis la diskutrondojn ee Ia marbordo, kiuj havis por la celo

INSTRU-KUNSIDO PRI IKEBANO
POR LA ZAGREBAJ METIISTOJ
La eventoj de la

o+H

Universala

Kongreso

superSuti$as al la organiza

temo de LKK kiel granda
torento.

Multaj planoj pri kiuj komence de la UK-laboro oni
revas, subite devas flankifli, ne pro manko devolo kaj emo

sed pro abundo da devoj, kiuj ligifias al la rutinaj
programoj de UK. Unu el la programoj kiuj restis
nerealigitaj dum UK estis la propono de Kikusima
Kazuko-Krizantemo el Tokio, la granda amikino de
Zagrebo, kiujam kelkfoje rieigis giajn kulturajn eventojn.

La[ la ideo de Krizantemo, paralele al la Kongreso okazu
pli intensa faka kontakto kun unu el la lokaj medioj floristoj. Pro troa okupiteco ne eblis organizi la eventon
dum UK kaj la programo por la zagrebaj floristoj okazis
en oktobro. Dudeko da profesiaj floristoj partoprenis en
la instru-kunsido pri ikebano okazigita la 17an de oktobro
de Kroata Esperanto-Ligo ee Asocio de metiistoj de la urbo
Zagrebo, sub la a[spicio de la zagreba gazeto Veternji

list, La instrukunsidon gvidis tokianino

Sato
Wienczyslawa Rantei, poldevena fakulo pri ikebano,
licencita por instruado en Japanio samkiel en
eksterlandaj kursoj. KEL dankas pro la granda organiza
helpo al Krizantemo. La floristoj estis ravitaj per la
lecionoj pri la ikebana skolo Sogetsu, kiuj rieigis ilian
konon de la tradicia japana florarto. Esperanto nature
peris en tiu kunlaboro. La instru-kunsidon malfermis dua
sekretario de Japana Ambasadejo en Zagrebo Hirose
Makoto. Pluraj jurnalaj informoj pri la evento aperis.
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fiksi prioritatojn por la estonta laboro de Ia kroataj

esperantistoj. Tempo en siaj numeroj donos spacon al la ideoj

kiuj aperis en Kostrena. Josip Pleadin transprenis redaktadon
de retbulteno.

Andreo Korobejnikov gastis denove en
Zagrebo
La rusa l4-jara knabo kies muzika

i
EsperantoLia koncerto
^-^ t-:..- -^uuraoarotto,kiunpor
la gastado de Anilreo disponigis Kroata
Akademio de Artoj kaj Sciencoj. (La
sama salono estis je la dispono de w4'
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rusa pianrecitalaj repertuaroj kaj
denove entuziasmigis Ia publikon. La koncerte okazis por honori la
Nobelpremion pri paco de Ia jaro 2001 por kiu kandidatis LEA kaj

kiu en oktobro estis donita al la $enerala
Aenerala sekretario de UN Koffi

Annan. La koncerto celis danki al helpantoj de Ia zagreba UK pro la

sinofera laboro dum la preparoj kaj principe dum la kongresa
semajno. Car la koncerto okaiis tempe ploksime al I aTogo de blanka
bastono, pluraj blindaj personoj de Zagrebo gastis en Ia koncerto.
Kelkaj jurnalistoj inte{uis Andreon rnenciante Esperanton. Andreo
studas
E[ropa- Jura Universitato kie lia
rektoro
enadij Silo, tKN 8a9) , Paralele li
studas
servatorio Cajkovski.
Eble Andreo povus gasti ankarf en via lando? Pri la kondieoj

juron
estas
muzik

de gastado bv. kontakti la Kongresnumeron 852 en la zagreba
kongreslibro. Andreo volonte gastus en Verofio 2002 kaj en Brazilo.
Efikas bone al jurnalistoj kiam Esperanto ligigas al lia talento kaj al
lia personeco.
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ANTAU CENT JAROJ NASKIGIS AKADEMIANO
,

IVO ROTI{/IC
salonoj de la 86-a Universala Kongreso

li estis tre Satata
preleganto. Okaze de la jubilea

nomon de la elstarakroata esperantisto

Universala Kongreso en Varsovio en
1959 li faris festparoladon dum la

Unu el la dudek kongresaj

regule viziti. eiam

de Esperanto en Zagrebo portis la

Ivo Rotkvic, Ne mirinde ke en tiu

solena inariguro de la kongreso. Dum
la funebra ceremonio post la morto de
K, Kalocsay UEA delegis akademianon
Ivo Rotkivd fari adiarian paroladon.
Se paroli pri literatura agado de
Ivo Rotkvii, mi deziras emfazi ke li jam
en 7924 tradukis verketon 'Arituna
vespero" far Milan Ogrizovi6. Sekvis
pluraj tradukoj el la poezio kaj prozo
de Nazor, Ogrizovid, Rikard Katalinid-

salono sian lokon trovis la abunda kaj
vere reprezenta Kongresa Libroservo.

Ivo Rotkvii estis ja unu el la eefaj
figuroj de la Esperanta tradukarto.

Nuntempe vivas malmultaj

esperantistoj kiuj persone konis tiun

multflanke naturdotitan kaj iam tre
aktivan zagreban esperantiston
konatan ankafi en eksterlandaj kulturaj
rondoj. Dum pli ol sesdek jaroj li servis

Jeretov,

siaj honesto kaj sincereco.
lvo Rotkvii naskigis la 23-an de
oktobro 1901 en Mostari apud Cazma

devenante de malriCa familio. La
juna$on li pasigis en la urbo Bjelovar,
kaj siajn gimnaziajn jarojn en Zagreb,
kie li poste studis juron. Plurajn jarojn
li laboris kieljuristo, sed pro siaj granda
kapablo kaj diligento li igis sekretario
de kelkaj zagrebaj urbestroj. Post la dua

mondmilito

li

laboris en la Kroata

Naturscienca Societo kiel gvidanto de
$ia presti$a fakrevuo "La naturd'.
En 1921 la juna Ivo Rotkvii

konatigis kun d-ro Du5an Martzzi,
prezidanto de laZagreba Esperantista
Societo, kaj helpe de Ii baldafi farigis
bonega esperantisto kiu tuj aktivigis en
la societo. Jam en 1923 Rotkvi6 montras

siajn organizajn kapablojn kunhelpante organizi Ia unuan Sudslavan
Esperanto-kongreson en Zagrebo.
Kune kun d-ro Maruzzi li kompilas kaj

eldonas en 7924 "Kroat-serban-

Esperantan" vortaron. Iom poste

li

transprenas la redaktadon de la revuo
"Konkordo'kaj kiam $i eesis aperadi en

7929,

li kunredaktas "Balkanan

Konkordon". Meze de la tridekaj jaroj

li aperigis plurajn gravajn fruntartikolojn en "La Suda Stelo".
Plej multe li aktivas kiel sekretario de
la Zagreba esperantista societo

hava
Prim
tiam
men

en la strato
ocieto havis
. Estas nepre

agado kiel

sekretario de Jugoslavia EsperantoTempo 3/2001

Nikolii kaj Vilovi6

en

"Konkordol "Balkana Konkordo' kaj
"Literatura mondo'i En 1932 aperas lia

fewore en la Movado kiel organizanto,
kursgvidanto, oratoro kaj redaktoro,
sed anta[ cio kiel majstra tradukanto.
Tiu mezstatura, modesta kaj bonkora
homo kaptadis eies simpation per siaj
lingvoscio kaj laboremo, sed ankari per

traduko "Pangea' far R. Herceg. Pro sia
lingvokono kaj pro siaj valoraj tradukoj

li

estis elektita en 1936 en Lingvan

Komitaton kaj en 1946 li igis membro
de Lingva Akademio.
Ivo Rotkvit kunlaboris kelkajn

Ligo. La landa Ligo dum jardekoj
baraktis kun organizaj problemoj
ka[zitaj eefe de internaj malpaci$oj. La
situacio en la Ligo plibonifris kiam
d-ro Ivo Lapenna en 1937 fari$is
prezidanto de la Liga komitato.
Tiutempe ekzistis en Zagrebo kvin Esperanto-societoj kun e. 350 membroj.
Evidentigis sufiee akraj diferencoj inter tiuj societoj rilate al la idea fono de

ilia laboro kaj precipe rilate al ilia
starpunkto koncerne la "internan

ideon' de Esperanto.
Pri tiu temo oni polemikis sur la
pagoj de "La Suda Stelo'.
Ivo Rotkvii en sia fruntartikolo
en "La Suda Stelo" (aprilo 1936) sub la

titolo "Por du apartaj tendoj" jene
esprimis sian opinion pri la "interna
ided': "Indiferente,Cu $ian esencon oni

nomas kun filozofiema grumblo:

humaneco ari frateco ari socia justeco gi estis kaj eiam restos sopiro por etika
renaskifro de la homaro. Kaj tiu sopiro
donos al $i eternan valoron kaj eternan

aktualeconi

En 1938 la Zagreba esperantista

societo (Mauzzi-Rotkvic) eksifris el la
Jugoslavia Esperanto-Ligo kaj daririgis
aktivi ekster la ianda organizajo. Post
la dua mondmilito Ivo Rotkvi6 aktivigis
en la Movado en 1951 kaj de tiam i$is
tre fervora membro de la zagreba Esperanto-societo "Bude Borjan" kies
kunvenojn li kaj lia edzino Lela kutimis

jarojn kun la^rqsa esperantisto kaj
poeto Nikolao Hohlovkiu en la dudekaj

jaroj vivis en Zagreb kiel politika
elmigrinto.

Sian tradukistan kulminon
Rotkvic atingis per majstra traduko de

"Cezard'

far kroatdevena aistra

verkisto Mirko Jelu5ii en 1934. Per tiu
traduko li fari$is mondkonata ear ha
lingvajo en tiu traduko abundas je gis
tiam neviditaj vortkunmetoj. Antair 23 jaroj oni reeldonis en Zagreb tiun
gravan verkon kies unua eldono aperis
ee "Literatura mondo' en BudapeSto.
Post plurjara traduka silento Ivo
Rotkvii denove ekbrilis per majstra
traduko en 1961. Temas pri la kolektiva
verko de junaj zagrebaj astronomoj:
"Tragedio en la Universo". Jen kion pri
tiu traduko diris Juan R6gulo-P6rez en

sia recenzo pri la verko: "... el nia
interna esperantista vidpunkto,

Tragedio en

la

Universo

estas

vojmontra ekzemplo, supera leciono de
tradukarto ... kaj, aldone, tre alta
majstra tradukleciono, vestita per la
$isdate plej rivela ekspluatado de la
Esperantaj povebloj, far unu el niaj plej
elstaraj lingvo artistoj".
Akademiano Ivo Rotkvi6 mortis
la 12-an de decembro 1983 en Zagreb.

Okaze de la centa datreveno de lia
naskigo ni dediCu al li kelkajn plene
merititajn dankesprimajn pensojn.
Ivo Boroveiki

il

