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UNESKO protektas lignajn ludilojn de Zagorje
Renkonti$o de verkistoj 2009
Zamenhof-objekto (ZEO) laneita en Zagorje
Geoffrey Sutton prezentis sian eefuerkon en Kroatio
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Karai legantoi!
La rugkoloraj lignaj ludiloj,
simboloj de Zagorje, titolpa[os. En la
regiono de la ludiloj, en Departamento
Krapinsko-zagorska Kroata EsperantoLigo gastis per sia septembra literatura
programo Renkontigo de esperantlinguoj
uerkistoj. (La Renkonti$on gastigis vilago
Hraiiina.) Nur Sajne efemeraj ludiloj estas,
ekde fino de septembro 2009, protektataj de
UNESKO, kadre de protektita nemateria
heredajo de la mondo. Tiel decidis

septembrofine ia Komitata Kunveno

de

UNESKO en Abu Dhabi. Kun la delikataj
Oevaletoj, fajfiloj kaj luliloj per kiuj dum
jarcentoj Iudas la infanoj en Zagorje, la
UNESKO-liston de protektitoj enlris la Festo
de Sankta Vlaho en Dubrovnik, karnavalajoj
de sonorigantoj Zvoniari el Kastav, kroata

puntoproduktado, vo6a kantado de Istrio

kaj Hrvatsko Primorje, Printempa

festo

Lelije el Gorjani ,.. Kroatio farigis dijare la
erlropa lando kun plej multe da protektitaj
kulturaj fenomenoj en la mondo. Plej multe
da nemateria heredajo sukcesis protektl
Cinio. Japanio kaj Koreio ,., rTitolpaga ioto
pri ludiloj e[ Zagorje de lasminka Srtmac.

Aliaj fotoj de Miliuoj Lozouina.)

Sur

la

lasta pago de Ternpo

estas prezentita

la

ekzemplo ki
publike: en Hra5
sur la kampo kien alterigis la meteorito en
majo 1751, La meteorito estas konselata
en Naturhistoria muzeo en Vieno. Hra5iina

omagis a1 1a memoro de rneteorita falo
interalie per Esperantlingva teksto kun la
verdaj literoj sur la publlka tabulo, dankante

Anouilh pretigis por la Renkonti$o

tiel al Kroata Esperanto-Ligo pro okazigo de
pluraj kulturaj aran$oj en Hra5iina ekde
1995 Per la tabulo nl disponas pri plia
Zamenhof-objekto (ZEO) en Kloatio. (Foto

Zdrouko SeleJ. La tradukisto Roger Imbert
mem ne povis ceesti pro enhospitali$o. Li
sendis siajn bondezirojn al Ia lanco la 19an

de

MarijanKouoiiO.

En Zagorje KEL gastis du fojojn
en 2009: en majo kaj en septembro, La 30an

de majo kadre de Meteoita festo KEL
gastigis verkistinojn Sanjo Lottrenii( kaj
Zujezdana lembihkaj la koluson Meteor.
(Olga Srkoi fotis la koruson: junaj kantistoj
vestitaj per tradiciaj kostumoj ) Sanja
Lourenii€ prezentis siar.r libron pri htana
Brli(.-MaZuranii titolita Sereante luana.
Pri 1a verko de Sanja Loureniii parolis
Zujezd.ana tembrih.
Tiu numero de Tempo povis aperi
dank a1 la flnanca helpo el Deportamento

Krapinsko-zagorska. Tial $i traktas nur

niajn temojn prezentitaj en Zagorje.
Renkontigo d e E sp e r ant -lingu oj
Verkistoj okazis Ce la 18-20 de septembro

2009 per financa helpo de Ministeio

pri kulturo de Respubliko Kroatio kaj
Akademio Literatura ile Esperanto.
La eefa gasto estis Geoffrey Sutton kaj
1ia verkego Koncizo Enciklopedio pri

Originala Esperonto-Literaturo. kiun

prilumis la prezento de la kompilinto mem
kaj Krunoslau Puikar. Estis prezentita la
pritema recenzo de luo Boroueiki.

El Vieno r enis prezentanto
Bernhard Tuider kies temo estis
Int ernacia E sp er an t o -Muze o
Unika traduklsto Roger Imbert,
franco kiu vivis en Zagrebo ekde sesdekaj

Sanja
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Lovrenii(

Fotis

J Stimac

jaroj, mendis ee Grafokom el Durdevac
librigon de siaj malnovaj tradukoj e1 la
franca. La unua libro Antigono de tean

de

verkistoj La traduke kaj aspekte elegantan
libron prezentis eldonisto /o sip Pleadinkaj

...

kaj forpasis Ia 21an de septembro 2009. La

prezento de Iia traduka laboro de Zlatko
Tiiljor dum la Renkontigo fari$is adiaua
omago al la traduke talentoplena homo kiu
elektis Zagrebon por Ia urbo de sia'nivo, en
kiu li lasis tiom da Esperantaj spuroj Dankon
ai Roger pro la komunaj zagrebaj tagoj kies
fruktoj restas.,.

En septembro reprezentanto
de Kroata Esperanto-Ligo estis gasto de
Eilropa Komisiono en Bruselo, en oktobro
ni ricevis Esperontan straton en Osijek

kaj omagis al lzO jaroj da Esperanto-uzado
en Osijek .,. PIi pri tiu temo- venontnumere
Restas al ni nur loko por adiaui
de karaj membroj de nia Asocio kruj torlasi:
nin dum 2009: Franjo Slabek. Nelen/ca
Palkoui(., Niues Prioileggt-Car kaj Josip
Sablji( Aparte ni omafras per poemo okaze
de Ia morto de granda japana esperantisto

KurisuKei

Karaj legantoj, restu

malgrai

1a

sanaj

minacaj gripvirusoj eirkau nil

Memoru ke la abonprezo de
Granda Vortaro Kroata-Esperanta
de Lucija Borii( validas $is ties apero

antarividita por Zam-enhof-tago la 22an de
decembro 2O09. Gis Zamenhof-tago la
prezo restas 270 kn

Per Zamenhof-tago ni fertnos
nian kontibuon ol Zomenhof-jaro 2009!
La decembra numero de Tempo,

omaganta al Iuo Lapenna, okaze de la centa
jaro post lia naskigo. estas preparatal Cis

baldari!
Spomenka Stimec

Tempo 312009

CONCISE ENCYCLOPEDIA OF THE ORIGINAL LITERATURE
OF ESPERANTO 1887-2007
(KONCLZA ENCIKLOPEDIO pRt LA ORIGINALA LTTERATURO

DE ESPERANTO 1887-2007)

Geoffrey Sutton (meze) kunlo edzino Carrnen,inter
Sinii a Do ornik kaj Sp omenkq Stimec.
Fotis Bernhard Tuinder

tio $ia amplekso suficas.)

Granda helpo por decidi, cu mencii gazete aperintan
a
mple, aperis verko en
grava antologio. mi
ke $i estas listiginda.

verkon arl ne, estis
Aliflanke,

se

kontrau

foje, sed malofte, tamen lin

arj

nailaperas aliloke, mi
s.

Kiel jam indikite, mi ne inkluzivas homojn, kiuj sole
tradukis, kvankam e
kz.Kabe,kiu apena[
verkis originale. kaj
en meritas mencion
pro Ia influo sur Ia
n de sia traduko de
Cezaro.

Tutcerte oni demandas, kiel mi decidis, kiun inkluzivi

Post la apero, mi kaj aliaj provis arangi recenzojn
en la nacilingva gazetaro. Mi antarisupozis, ke ni sukcesus,
se aperus du tiaj recenzoj. Kvankam kelkaj montris veran
interesi$on, sole unu revuo literatura recenzis en Britio.
Tamen, temis pri unu el la plej konataj tiaj revuoj, nome The
Times Literary Supplemenf - literatura aldono al jurnalo
profesoro John Wells! Kaj tiu
e sole pro tio, ke John jam
uloj de tiu revuo!

gi trovi$u en kelkaj

gravaj

universitataj?
Geoffrey Sutton

Noto de la redaktoro:
KEL sendis klarigan leteron kaj informilon pri apero de la
Iibro al Nacia kaj universitata biblioteko. al Biblioteko de
Filozofia fakultato, al Leksikografia instituto Miroslav KrleZa.
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KONCIZA ENCIKLOPEDIO DE

LA

ORIGINALA
LITERATURO DE ESPERANTO
UEA" (2008) kaj Lucija Bordii Granda
Vortaro Esperanta-Kroata" (2008; $ia KroateEsperanta versio aperos fine de 2009).

La Konciza Enciklopedio de

G.

Sutton estas grava ne nur por anglalingva
publiko, sed ankat por Ia tuta esperantistaro
interesi$anta pri la Esperanta kulturo kaj
literaturo.
La verko komencigas per unupaga
Agnosko kie la altoro dankas al sesdeko

de esperantistoj kiuj iamaniere helpis

1a

kompiladon de la verko. Sekvas kvar pagoj
de klare prezentitaj Mallongigoj. Mallongan
Enkodukon faris prof. Humphrey Tonkin el
Usono kaj dulingvan Rekomendon skribis
Mauro Nervi, prezidanto de Esperantlingva

Verkista Asocio (nun: Akademio
Esperanilingvaj Verkistoj)

ilti(}$

t'til.:\ st 'i'l'{}\

La

de

aitoro

ekondukas la legantojn en la riean enhavon
de sia kompilajo per $enerala Enkoduko
kie li klarigis Ia ekeston de Esperanto kiel
"artefarita' internacia lingvo kaj gian evoluon
de projekto al vivanta lingvo posedanta eiujn
ecojn necesajn por originala kaj traduka
Iiteraturo. Uzante la citajojn el Ia verkoj de C.
Piron, G. Berveling, J. Modest, H. Tonkin kaj
R, Nogueira la altoro montras Ia uzeblecon

de Esperanto por literatura kreado kaj
parolas pri 1a literaturaj genroj kaj skoloj
de la Internacia lingvo. Aparte Ii akcentas
Ia favoran rezolucion de UNESKO el tgs+
kaj la agnoskon de Esperanta PEN-centro

aparta mola blankaru$a kowilo.
La verko havas 728 pa$ojn.
Antari mi, sur la skribotablo,
trovigas unu el la plej belaj kaj plej valoraj
verkoj pri la originala Esperanta literaturo,

Temas pri la anglalingva libro 'Conscise
Encyclopedia of the Original Literature
of Esperanto far elstara angla aritoro d-ro
Geoffrey Sutton, specialisto pri finn-ugra

filologio. Kiel lektoro kaj preleganto pri
Esperanto li servis kelkajn jarojn en Cinio,
Japanio, Suda Koreio kaj Kanado. Tiu ei

libro, traktanta la historion de nia originala
literaturo, estas ampleksa, belaspekta verko,
tipografie eleganta, kun aparta, blankaruga
kovriio Kredu min, ke estas tre malfacile noti
en mallonga recenzo miajn impresojn pri kiu
tiu mirinda libro pritraktanta sur 728 pagoj
Ia historion de originala Esperanta literaturo
de 1887 fiis 2007 , kaj prezentanta detalajn kaj
vere informrieajn bio-bibliografiajn indikojn
pri 305 airtoroj devenantaj el 6iuj kontinentoj
kaj apartenantaj al diversaj epokoj, nacioj,

lingvoj, kulturaj medioj kaj tradicioj. (..,)
La publikigo de tiu ei grava verko
far G. Sutton preskai koincidas kun la eldono
de jenaj gravaj verkoj havantaj rimarkindan

valoron por nia Esperanta kulturo: Josip

Pleadin "Ordeno de Verda Plumo, leksikono
pri esperantlingvaj verkistoj" (2006), Ulrich
Lins "Utila estas aligo: Tra la jarcento de

4

far Ia Internacia PEN-kongreso en Santiago
de Compostela en la jaro 1993, La efektivaj
kerno de la verko trovigas en 1a sekvaj 556

pagoj dividitaj en kvar periodoj lari kiuj
la arltoro klasifikas la tutan originalan
literaturon.

1. La unua periodo

1887-1920:

Primitiva romantikismo kaj fondigo de la
stilo 2. La dua periodo 1921-1930: Matura
romantikismo kaj literatura disfloro. 3
La tria periodo 1931-1951: Parnasismo kaj
maturigo. 4. La kvara perioda 1952-7974:
Postparnasismo kaj modernismo. 5. La kvina
periodo 1975-2007: Popularigo de Ia romano,
eksperimenta poezio, postmodernismo.

La citataj periodoj estas la
kadro ene de kiu disvolvi$as mirinda

citajoj el la plumo de elstaraj esperantaj
verkistoj koncernantaj Ia prezentitajn
verkojn. Tiam
liaj tradukoj el
fino trovigas El
Esperanto kaj I
la jaroj de aperado.

Ce Ia fino de la libro la a[toro
donas Skizon pri Ia lingvistika strukturo

de Esperanto kaj giaj kreaj kapabloj.
Aldoni$as 20 proverboj en Esperanto (el la
Zamenhofa Esperanto Proverbaro), dektri
poemoj de elstaraj poetoj kaj kvar mallongaj
fragmentoj el prozaj verkoj. Al tio apartenas
eta Esperanto-angla vortaro de la prezentita
beletro. Sekvas 77-pa$a generala Bibliografio
presita per petito-literoj kaj enhavanta
plurajn centojn da libroj de esperantistaj

verkistoj. Post $i trovi$as eta bibliografio
(37 verkoj) pri literaturo, interlingvistiko
kaj esperantologio, Krome, la aitoro citas
la nomojn kaj la adresojn de plej grandaj
Esperanto-bibliotekoj, de landaj asocioj en
Aistralio, Britio, Kanado, Nova Zelando,
Suda Afriko, Usono kaj Ia adreson de UEA
Trovigas tie anka[ la retaj adresoj de Radio
China International, Radio Havana Cuba,
Radio Polonia, RAI International kaj Vatican
Radio. Ce la fino estas abunda alfabete
ordigita 163-paga Indekso.
Sur

1a

internaj pagoj de Ia dukolora

kovrilo estas presitaj

bio-bibliografiaj
informoj pri la altoro (kun 1ia fotografajo).
La lastan kovril-pagon ornamas trafaj tekstoj

pri

originala Esperanto-literaturo.
La Konciza Enciklopedio enhavas
sisteme prezentitan trezorejon ne nur de la
originala Esperanta literaturo, sed gi estas
grave fonto el kiu oni povas cerpi ankai
la informojn pri eiuj valoraj verkoj de la
traduka literaturo.
1a

Pri la historio de nia literaturo
skribis E, Privat apartan eapitron en sia
"Historio de la lingvo Esperanto" en Ia jaro
1927 Internacia Cseh-Instituto eldonis en
1934 libreton 'La Esperanta literaturo far
de M. De Waard. Kelkaj priliteraturaj pa$oj
troviias en la dua volumo de Enciklopedio
de Esperanto 1934/35. En la famenkonata

historio de Esperanto kaj ^de gia originala
literaturo dum 120 jaroj. Ciun periodon la
aritoro enkondukas per kelkpaga generala
panoramo pri Ia tiutempa stato de Ia

verko de L Lapenna, U. Lins kaj T. Carlevaro
"Esperanto en Perspektivo'el t97+, la
granda parto de la teksto estas dedieita al Ia
Esperanta literaturo. Drago Kralj el Slovenio

literatura lingvo, pri 1a cefaj $enroj, skoloj,
literaturaj remoj, vortaroj, kompendioj kaj
antologioj. Post tiu kurta enkonduko estas
lai Ia jaroj de apero sur 1a literatura sceno
prezentitaj Ia plej elstaraj verkistoj de Ia

Ia Esperanta literaturo". En Kroatio aperis

koncerna periodo kaj iliaj cefaj verkoj.
Por la prezento de la verkisto
kaj liaj verkoj uzatas la jena skemo: Oni
komencas per generalaj indikoj pri la
biografio de la koncerna verkisto. Sekvas la
listo de liaj plej gravaj poeziaj, prozaj kaj aliaj
verkoj. Estas ofte eldonitaj pli-malpli longaj

aperigis en 1
prelegoj pri
kroata publici
1979 sian ver
en 1988 la bonega kroatlingva traduko de la
verko far M. Boulton "Esperanta literaturo fenomeno unika
Tamen, nenio estas komparebla
kun la vere mirinda priliteratura verko
far de G. Sutton. Lia Konciza Enciklopedio
,

trovi$os sur la polvokovritaj universitataj
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Iibrobretoj ee post 100jaroj, kiam nur kelkaj
oldaj lingvistoj rememoros pri Ia glora

pasinteco

de la malaperinta

Mia

mallonga recenzo

severe limigitan spacon kaj

tial mi

havas
povas

lingvo Esperanto. Samtempe pluraj miloj da
jam flavigantaj Esperantaj beletrajoj kuSos

mencii Ia nomojn nur de kelkaj plej lamaj
Esperanto-poetol: E. Mihalski. K. Kalocsav.
N. Hohlov, W. Auld, M. Boulton, Armand Su,

en Ia keloj de la Universitataj en Edinburgo,
Vieno, Rotterdamo kaj Zagrebo - donacitaj

J. Camacho kaj J. A. Montagut, La poemaro
"Strecita kordo" de K. Kalocsay el 1931 estas

iam de W. Auld, Internacia

internacia

Esperanto-

Muzeo, UEA kaj Marinko Gjivoje.

Estas memkompreneble

ke

la

historio de la originala Esperanta iiteraturo
startas kun d-ro L. L. Zamenhof. la iniciatlnto

de la lingvo, kiu jam en Ia unuaj

du

iernolibroj aperigis kelkajn siajn originalajn
poeziajojn, Liaj literaturaj tradukoj, liaj
kongresaj paroladoj kaj liaj abundaj leteroj
enspiris la vivon en lian lingvan projekton.
Li estis la unua direktanto de la literatura
Iingvo-evoluo de Esperanto. La Zamenhofa
lingvajo restis dum pli ol dudekjaroj modelo
kaj imitinda kriterio de bonaj lingvo kaj sti1o.

La enhavo de 1a

Konciza
Enciklopedio montras ke la liriko kaj noveloj
de multaj Esperantaj verkistoj egalas al

tiuj de Ia naciaj literaturoj. La genro de 1a
romano, kaj kvante kaj kvalite, evidente
perdas la paSon post 1a liriko kaj novelo.

La unuajn tekstojn pri literatura kritiko
E. Privat kaj K. R C. Sturmer. Nur
en la sepdekaj kaj okdekajjaroj aperis valoraj
kritikaj verkoj de G, Waringhien, M. Boulton,

publikigis

B. Ragnarsson, K. Long, T. Carlevaro,

R.

Nogueira kaj G. Silfer Sian apogon atingis
1a Esperanta literatura kritiko per 1a elstaraj
kritikaj verkoj far Fernando da Diego, kaj per
Ia 536-pa$a verko"Kritiko kaj recenzistiko en
Esperanto" (1999) far Karolo Pie.
Dramojn, komediojn kaj amuzajn
unuaktajojn aperigis J. Baghy, R Schwartz,
W, Auld k^j G. Mattos. Dum kelkaj
Universalaj, naciaj kaj TEJO-kongresoj estis
sukcese prezentitaj teatrajoj de G. Silfer kaj
S. Stimec. La plej elstara aitoro en tiu genro
estas 1a angla verkisto Paul Gubbins, kiu
verkis dudekon da teatra.;oj.

la plej granda juvelo de la
Esperanta liriko. La poemo 'La infana raso'
far W Auld estas la cefverko de Ia unua
Esperanto-verkisto kiu igis kandidato por
Nobel-premio, "Poemo de Utnoa" kiun Ia
kataluna poeto A Montagut verkis en 1993
en p1i o1 7000 versoj, estas unika moderna
scienc-fikcia eposo, nekonata $is nun el Ia
monda literaturo, Kiel verkintoj de modelaj
Esperantaj noveloj menciindas: S. Engholm,
R. Schwartz, R. Rosseti, J, H. Rosbach, M.
Miyamoto, T, Sekelj, I Nemere, L. Gabrielli
kaj J Camacho Rimarkindajn eseo'verkojn

konsiderata

publikigis G, Waringhein, W. Auld, F. de
Diego. Jam en 1907 H. Vailienne verkis
romanon
1a unuan ampleksan
^originalan

'Kastelo de Prelongo'. Gi estis interesa proza

verko sed sen ia arta valoro. Estas nepre
menciindaj romanoj de J, Baghy: Viktimoj'
(1925), "Printempo

en a[tuno' (1931) kaj
'Sur sanga tero" (1933) La majstro-verko

"Metropoliteno" de V, V, Varankin en 1933
estas konsiderata 1a plej realisma originala
romano tiutempa. Jean Forge (pseid. de Jan
Fethke) eldonis en 1931 1a scienc-fikcian
romanon Mt. Tot ae etas mil okulojn" en kiu li
antarividis la uzon de televido Lian romanon
oni filmigis en 1960 ("Die 1000 Augen des dr,
Mabuse'). Eldoni$is ankai tre bonaj romanoj
far de R, Rosseti, S. Szathmari, J. Ribillard,
R Shwartz. K Pie, J I Francis, Valano, I.
Nemere. J. Steele kaj la kroata verkistino S.
Stimec ekde l9B4 publil,igis kelkajn valorajn
romanojn, e1 kiuj 'Kroata Milita Noktolibro'
estis tradukita al Ia japana, germana, franca,
eina kaj islanda lingloj
Estas nepre akcentinde ke en Ia
verko de G. Sutton trovis sian indan kaj plene

mertitan lokon elstaraj kroataj Esperantaj
verkistoj - poetoj A Albert, L. Bordii, Z.
Heide,

G

RaSan,

V

kaj kolektiva verko "Tragedio en Ia universo'
s-ro L Rotkvii, multflanke publicisto, eseisto
kaj leksikografo M Gjivoje kaj fine la brila
oratoro, preleganto kaj scienca verkisto L
Lapenna. Mi pardonpetas ke pro 1a strikta
spaco-limigo de Ia recenzo al mi estis neeble
mencii pliajn nomojn de 1a prezentitaj
verkistoj. Tial 1a tuta recenzo donas nur tre
palan bildon pri ricenhava verko. En Ia tuta
verko mi rimarkis nur unu eraron: Sur la
pa$o 24Ia aitoro informas nin ke Zamenhof
tradukls la Novan Testamenton, 'parte el

Ia hebrea kaj parte el la aramea" Kiel ni
scias, Zamenhof tradukis nur Ia Malnovan
Testamenton,

Lau la statistiko aperinta en la
rusa revuo La ondo de Esperanto" eldoni$as
ciujare e 200 Jibroj en Esperanto, E1 tiuj c.
30% apartenas a1 la literaturaj verkoj, 0u

originalaj, eu tradukaj Larl la "furor-listo"
de Ia aeetitaj

libroj en la Libroservo de UEA,

evidentigas ke

1a

beletro ne okupas

(1901-1983)

IVO LAPENNA
(1909-1e87)

Foto el la Dokumenta Esperanto-Centro Durdevac

Foto el la Internacia Esperanto-Muzeo Vieno
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1a

unuajn

lokojn Konante Ia $enerala nekontentigan

lingvan nivelon de 1a esperantistaro, kaj la
indiferentecon de multaj esperantistoj pri la
kvalitaj beletrajoj, mi opinias ke estas necese
pli bone informi nian kolegaron pri la
ekzistanta kaj leginda beletro en Esperanto.

La Konciza Enciklopedio de
G. Sutton estas verko nepre leginda kaj
disvastiginda. ei devus trovi$i en eiu

Esperanta biblioteko Se fakte "6iu parolas
la ang1an", ne devus esti problemo legi 0i
mirindan verkon en la angla por kiu G. Sutton
tiel amplekse kaj kompetente prezentis
1a historion de la originala literaturo de
Esperanto Lin mi tutkore dankas kaj lian

verkon mi plej sincere rekomendas a1

1a

esperantistailibroamantoj
lvuBctrovctk[

TR! UNUAJ KROATAJ AUTOROJ EN LA
KONCIZA ENCIKLOPEDIO DE LA ORIGINALA LITERATURO DE

rvo RoTKvtc

Skaljer-Race, B, Vancik

kaj J Velebit. Trovi$as tie ankair majstrotradukinto de la Jelusicha "Cezaro' (1934)

ESPERANTO

Z+tro

rAKAC
(1927-1e82)

Foto el la arkivo de lamllio Takai
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KROATOJ EN LA KONCIZA ENCIKLOPEDIO
DE LA ORIGINALA ESPERANTO-LITERATURO
Kiam ni paroias pri la originala
literaturo de Esperanto, s-ro Geoffrey Sutton

poemoj matematikan strukturon kiu per
geometrio povas altiri la atenton. Interalie,

en sia Konciza enciklopedio de la Ortginala

poemoj de Antonija Albert aperis et Kroatja
Esperanta Poemaro tColl. Of Eo Poems from
Croatlal (1991).

Boiidar Vandik (1909-70) estis
kroata ju$isto, stenografisto, kun redaktoro
de Internacia Kulturo kaj La Suda

plejparl.e
kaj prozo
plejadoj
poezio-kr

Nia unua el la tri verkistoj de la

tria periodo, kiu komenci$is en 1931 kaj
finigis en 1951, estis Ivo Rotkvii (1901-83),

Konkordo
n-redaktoro de

i'.xr*1fi:,"fl

Vesna Skaljer-Race rlgl l-20001. Velebit
estis kroala gimnazia instruisto. unu e[ [a

Internacia Asocio de Verkistoj-Esperanhstoj.
Koncerne Ia literaturon, 1i estis plejparte
konata pro alta kvalito de siaj retorika kaj
skriba stiloj. Kvankam kelkajn e1 liaj verkoj
oni povas trovi en La Suda Stelo, La Nica

cefaj kunlaborantoj en La Suda

Kntnoslao Puikar

(1927-82) Artikoloj kaj literaturaj
fragmentoj de Takad, jurnalisto interalie

ee la jurnalo Vjesnik, aperis en multaj

(19s7l9).

La dua kroata nomo en Ia tria
periodo estas la nomo de Ivo Lapenna
(1909-87), konata kroata profesoro pri

La

Suda

Stelo,

Konlakto kaj Jugoslavia Esperantrslo. Krome.
li ankau gajnis kelkajn premiojn en Belartaj
Konkursoj de UEA kaj liaj premiitaj noveloj.
riiaj. kun ver-va kaj sociale engagita obsenvo.
eksponas lian lertecon en lia stilo-aplikado.
Kvankam liaj verkoj estis konataj, ili neniam
ap

la
en

pli.

kun la tria periodo, en
ncigis en 1952 kaj fini$is
ciitaj du kroataj verkistoj
La unua verkisto estas Duro Ra5an

[arl pseld. Durina Novogradec] (1912-83),
kroata jurnalisto. Interalie, lia poemo Cie
Puloj koj Pedikoj aperis en La Sudo Stelo
(1957) kaj lia poemo Terura Songo Q.967)
estis presita en la antologio de Esperanta
Rezolucio de Unesko favore al Esperanto de
la 10a de decembro 1954 estas lia verko.
Koncerne la literaturon, li,1ai Reto Rossetti,
potenca oratoro kun granda elokventeco,

estas plejparte aprezata pro siaj Elektitaj
Paroladoj kaj Prelegoj [Sel, Talks and
Lectures, 19661 kaj tute aparte pro Retoriko

La[ Georgio Silfer nur
unu analoga ekzemplo ekzistas hodia[r: la

poezio de jugoslavaj po

lian

poezion. Josip

konsideras la poemon
de RaSan majstroverk
scias pri dudeko da liaj Esperantaj poemoj.
Verko ne^granda. sed kvalite kaj teme
interesa. Ci montras al ni bonan konanton

(1950,1958,1971).

lko kaj konon de
poetoj, kia estas

paroladoj de d-ro Zamenhofl AIiaj verkoj de
Lapenna estas Ia Esperanta Literaturo lEo
Literaturel (1954), La Memorlibro Okaze de la

de RaSan rezultis
.(oro lThorn in the

Heartl en 2006.

Centjara Datreueno de la Naski$o de D-ro L,L.
Zamenhof lCommemorative Book Published

on the Occasion of the 100th Anniversary
of the Birth of Dr L.L. Zamenhofl (1960). Li
redaktis kaj grandparte \rerkis, Esperanto
en Perspekttt;o: Foktoj kaj Analizoj pi la

instruistino, verkistino, filologistino, kiu
gajnis pli ol 20 premiojn en naciai kaj
ntern aciaj I iteratu raj konk u rsoj. Siaj verkoj
priskribitaj kiel fluaj kaj sociale
engagitaj kaj precipe konataj pro sia simpla
lingvo kiun Tazio Carievaro^nomas "tipe ina
i

estis kaj estas

dispono por kunsentemo". Siaj verkoj estas
la poemaro Maisto Sunnaste [Seaman on
the Mastl (1969) kaj Ia poemareto El la Viuo
lFrom Life] (1977).

La lastan, kvinan periodon, kiu

komencigis

en

1975, karakterizas kvar

kroataj verkistoj. La plej konata kroata kaj
l-utesperanta-nomo ci tie

Spomenka Stimec

r

e

1949r.

kelkajn premiojn en

Bel

de UEA kaj aliloke ekde 1978 La verkoj de
s-ino Stimec estas multlegitaj kaj aprezataj
kaj Si estas laidata speciale pro sia freSa,
spontanea kuj natura stilo. Ekzemple,
Sia frua verko Ombro sur Interne Pejza$o
lShadow on an Internal Landscapel (1984)

Disigo fJourney to Separation] (1990), estas,
lari kritikistoj, verko kun rava stilo kaj pensooriginaleco. Aistralro, rakonto el tiu ci verko,
gajnis la unuan premion por prozo ee la
UEA kongreso en Varsovio en 1987 Plue,
Nesenditaj Leteroj el Japanio fUnsent Letters

from

Japa

plej

kiu Kdlmdn Kalocsay laridas Sian 'delikatan

inan

Eol (1987).

6

ankarl en Kroatia Esperanta Poemaro. Plre,
Skaljer-Race fpserid. Veraska] estis kroata

bela
verko". Kon

lasta verko estas eseoi
de Esperanto ICritical

La lasta kroata nomo en

"Printempa Nokt' kaj AI Nuboj , kiuj aperis

verko, kon

Internacio Lingt.to lEo
and Analyses of the

Enciklopedio en Ia

kaj

kelkajn "tre belajn lrj
poemojn', aparte "Ceval

Takat

periodajoj, inkluzive de

SLelo. Voio.

Monda Kulturo. Lia airtobiografia poemaro
Kanto de Telegrafistoj estis
1996. Peter Brown opinias,

Fotis l.4ilivoj LoTo/ira

and Its Lit,l rl957l kai Literaturo kiel Edukla
Rimedo llit. as an Educational Resource]

de lia
(1961).

Kvankam Iia poezio neniam estis publikigita
libroforme, gi estis bone konata kaj aprezata.
La du lastaj nomoj en Ia kvara
periodo estas Josip Velebit (1911 2000) kaj

kroata advokato, redaktoro de

Kelkaj Pensoj pri la Internacia Linguo kaj $io
Literaturo [A Few Thoughts on the Int1. Lang.

Stelo,

poezio
nomis

la

tria periodo estas Zeljko

suSesto-potencon", Cetere, Tazio
Carlevaro konsideras ke Si estas interesa
eksperimentema poetino kiu donas al siaj

lari Ulrich
Geografio de Miaj Memoroj fA Geography of
My Memoriesl (1992) pli ol iu alia verkisto,
pri la aplikado de Esperanta tradicio de
universala respekto por iru homo kaj en
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gi,

MORTI HOMECE

pro
the
Cet

AU VIVI

en Mezeilropo fTena: A Home in Central
Europel (1996), kiu prezentas Sian propran
vidpunkton prl 1a Mezeirropo de la antaria
generacio, estas konsiderita de Ulrich Becker
kiel fascine simpla, bela, sed ankai trista
verko. La romano estis

aaa

HOMECE?

dramigita de Japana

Radio NHK en japana traduko. Post tio, en
la Enciklopedio estas ankai menciitaj Ia
Aistralia Pupo lThe Australian Dolll (1997)
kaj Tilla (2002), biografio de la germana
aktorino Tilla Durieux, kiu, la[ Christian
Declerck, estas "artajo pro sia lingvo kaj
bildouzado'. Sekve, Hodler en Mostar (2006)

Jean Anouilh: Antigona
Grafokom, Durdevac 2007.
Esperantigis Roger lmbert

kuj

.::l

-ino
Stimec - Gastamo lHospitality] (1982) kaj
Viino kiu Flustras en Uragano [A Woman
who Whispers in a Hurricanel (1986) -

estis prezentitaj ee

la UEA kongresoj

Iam ankarl mi senrezerve Satis
Antigonon. Tiam kiam mi estis juna kaj
stulta Kaj amis idealojn pli ol la vivon. Nun

mi ne

certas. Ee mi ne insistas. kvankam
mi ne povas kompreni junulojn kiam al^ili
Car

en

kiel

Antverpeno (1982) kaj Pekino (1986),

Poemoj de s-ino Lucija Boriid
(1921), la dua kroata verkistino en ei tiu
periodo, aperis en multaj periodajoj, Aldone,
en 1985 Si ricevis la Premion Clelio Contemo
por poezio pro sia poemo Arrrsr B/ua. Krom
multaj tradukoj el la kroata al Esperanto kaj
inverse. s-ino Bordii ankari kun-redaktis Ia
antologion Kroatia Esperanta Poemaro lColl.
of Eo Poems from Croatial (1991) de 22
kroataj verkistoj kiuj verkis Esperantlingve.
En la jaro 2001 aperis Sia poemaro Pulsas la
Vru' Lite is Pulsingl.
Marinko Gjivoje lpseid. Mara
Inkol (1919-82), kroata jurnalisto, redaktis

"t3
'tragedio estas literaturspeco en kiu cefrolanto
hauas esceptajn moralain koj karakterajn
ecojn, sed mortas tragike pro kolizio inter
idealo kaj realo, ai pro la propra fato". Sajnas,
ke la difino parolas $uste pri Antigonal
Guste Si estas tia heroinol Krome, al ciu estas
k1are, ke Si, vere, ne estas kulpa, tio estas ke
Sia tragika kulpo estas kulpo antai Ia homa

tribunalo. ne antal 1a dia. Al eiu lernanto
estas klare, ke Si faris heroajon: ke heroajo
estas venki sian malfortecon (Si, ec ne

romano La Sonoi

Zivanovii kaj por i
Ismena

(1

la Esperanta
Literaturo [A Panoramic View of Eo Lit.]
eslas Panorama Rigordo super

(1979),

kiu enhavas amason da informoj, kaj

malkura$is

Kreono
fato an
ankai I

simpla, kiun oni mordetos, sidante sub lq suno.
(...) Ankail ui fion ekscios, pli poste: la vivo
estas unu satata libro, estos infano ludanta ce
vioj piedoj, labonlo kiun oni firme tenas en la
mano. benko sur k[u oni uenas npoz[ vespere
antail sia domo. Vi denove maleshmos min.
sed vi uidos. malkotti tion estas minimuma
konsolado kiun oni havas maljuniQante: eble lo

uitto estas tamen nur felico!"

Sed Antigona deziras alion: 'Vi
naizas min ciuj, kun rtia felieo! Kun via uirto
kiun oni devas ami ciupreze. Mi pensas

a

z

PIU

r

Jen

allaj

e

von.

via hejmtasko!' - mi diras.

n ci tiu periodo ni
r19241. kiu estis kroata
to. Si translokigis al

e! 1960 kaj poste i$is dana
Statanino sl
statanlno
Si ankau rrcevls
ricevis multaJn
multai
premiojn en litaraturaj konkursoj.
Sia
!. En sra
Danlando

unua novelaro Ni, IIomoj... [We, People...l
(1970), kiu interalie ierpas
rI97ut.
cerpas la ins
inspiron
spiron el
e1
siaj memoro].
slal
memoroj. prr
pri Ia
La etoso Kal
kaj traorclo]
tradicioj oe
de
.

Sia heimlando. William Auld lairdas Sian

obsenpotencon

kaj

komprenpovon de

psikologio, PIue, en Sia posta novelaro Erulay

Auenturoj

llittle

Ones' Adventures] (1983),
rakontoj prl infanago en
estas multe latdataj Sia
detalobservg pri 0iutaga

so-kreado, Sia poemaro

kiu temas pri

lTracks of Pain] (1984),
amo, sopiro, sufero kaj la

vimistero, estas plejparte laidata pro la
ekspansio kaj maturigo de 1a poeta inspiro
kaj sia lingvouzado'
Krunosrav
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puikar

pi

hundoj lekantaj Aon ffol)antan Kaj estas ttu
eta Sanco, por eiu tugo, se oni ne postulas tro.
Mi tolas iion. lui - kai ke gt esLu tuta - ait
mi ifuzos $in. Mt ne volas esh modesta, kaj
kontentigi per eta peco, foje, kiam mi esh,s
obeema. Mi uolas certt pd eio jam hodiaiL kaj ke
estu tiel bele kiel dum mia infanago - ail morh."

La Suda Stelo, Jugoslat ia Esperantisto, Sctenca
Revuo, kaj kun-redaktis aliajn periodajojn
Gjivoje ankai ve

poetoj Reehoj

lasas elflui tra siaj malfermaj fingroj. Fetmu
riajn manojn, fennu viajn manojn, urlu. Tenu
$in. Vi uidos, gi i$os eta objekto, malmola kaj

Jean Anouilh ankal faris simalan
hejmtaskon Jes, en la 'Antigono' de Sofoklo
klaras, ke Kreono estas tirano kiu estas punita

vivo
kaj kompromiso.

La bonan hejmtaskon faris Jean
Anouilh, kaj same nia elfranciginto Roger
Imbert donacante tiun ei verkon por
Esperanta legantaro. Anouilh kreis unu

pli
Ant
e1 i1

pli

'Ciuj

Sajnas esti nehomeca.

Tial Anouilh kreis iom

alian

Kreonon, kaj iom alian
estas plenumantoj de s
Antigona. La prologanto
Antigona, kaj sion rolon 3i deuos ludi lis la
fino..;' Kaj la rezulto estas la, sama kiel ce
Sofoklo: ne povas okazi ke tragedio fini$u
fe1i6e, Sed, unue, Kreono estas iom alia: li
nefelice, nesindedice rolas tiranon: li ne
estas potencoavida homo, Ii nur akceptis
la rolon Li ne deziras puni Antigonon, ne
deziras detrui la feliean trankvilecon de la
vivo: de ordinara vivo, sen grandaj agoj. Li al
Antigona ofertas felicon : "..Edzinigu rapide,

Anti.gona, estu felie a. Lo uirto ne estos tio kion ri
kredas. Gi estas okuo, kiun nescie la gejunuloj

realecan

spondon? Kiu
li bona?
egale

mortis. eiuj estas etenditoj, senutilaj, putrantaj.
Kai la onkorail-vitantoj ekkomencos iom post
iom forgesi ilin kaj miksi iliajn nornojn." Kaj
krome, ironie: "Restas nur la gardistoj. Al iii
eio ei plene indiferentas, ne temas pi ilia supo.
Ili dailrigas karLludi ...

Jes, ambari malvenkis. Si estas
morta. Kaj 1i estas morta. Car homo kiu
perfidis siajn idealojn estas nur sia propra

ombro. Demando restas antal ni: Antigona
elektis destinon de ofero kiun oni memoras,

Si estas ekzemplo kiel homo devus vivi
homece

...

ai: morti homece

...

Tdrarko Selei
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ROGER IMBERT

(rg3g-2oo9)

^estis

lia plej
perdigis kaj n
laboris dum k
Servo eefe ki

Sekcion
Sekcion
ankai Ia

stojn kaj

funkciis

b00-pagan Kroatian Prozon tAntologior
kai bli-ol trionon de Antologio de kroatia
Poeiio. Mende de Bosnihercehovina E-Ligo
Ii tradukis la romanon de MeSa Selimovii

a sekcio,

Literatura, dum samtempe Ia organiza

komitato zorgis pri mono. reklamado
kurssvida
kai
informadb. Efektive la kursgvida
kaj
kal inform
informad-o.
mlniero de Roger inspiris min produkti
novsDecan
leinolibron kiu esence
.
.!

bazifas je neceso paroligi la homojn.
ebli
ebligi per ne multaj vortoj makksimuman
rn. eDtrgr
multain
parott(apaDlon.
produkti multaln
ebligi proouKtl
parolkapablon,

demandofrazoln kai baze de
esploro de
parolata Espe
la lernolibro
kiu ankari li k

8

posta
de

ido
en

sia
el
An

du romanojn
Antigona" de
tagoJn antau

Iia morto.
Roger

la jaroj 1972
multobligata

rubrikon

"S

pserfdonomo Histriko kai aperigis dekon
ila rakontoj pri Samideanq. Po^stq ili aperis
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sentante ke lia fino proksimas,

li

skribis al

Pasis ondoj, dronis mondoj

Fine jen miaj vortoj ce

la
entombigo: Roger ne Satis iun ajn dogmon,

ankai ne klerikulan, sed
kredanto. Li kred
tamen rimas kun
lian stelon. Kaj tiu

li

tamen estis

Ia vivo - verSa'jne

kiel Ii derizis. Li

kaj sur sablo konkera
restis nur konk' era.
Roger estis mia instruisto. mia
dua patro. Li instruis al mi Esperanton. li
instruis al mi tradukarton. li instruis a1 mi
pri la naturo dum niaj multaj ekskursoj.
Li instruis al mi vivi kun idealo
kaj Sati poezion.

e

vivovojo ne havis verajn obstaklojn.

Okaze

de sia

iu mortas, estas bone pensi,
ke iun fremdan landon li foriris.
el kiu jam ne planas 1i revenon
Pro tio adiauon li ne diris.
Se

Ne plu estosjuno,
ne plu estos Luno,
ne piu varma duno.

aritoroj.

KONSOLO

Tial mi elektis ei tiun poemon de
Heinz Kahlan por li:

Ne skribas li nek sendas 1i salutojn.
Por li chio rilata kun vi pasis.
Li devis ekveturi tro subite
kaj tial iian havon [i postlasis.
Bonas en tiu land. Re-forkuremo
malgrai la hejmsopiro lin ne prenos
Li lasis vin. Vi eble lin rankoras.
Venos Ia tago kiam vi komprenos.

Zlotko Tiiljar

7O-jarigo kvazal

MEMORU

o
5

.c
=

memoru - ripetadis la tablo - ke ne estu forviSita
la gastamo
kaj la loko por koreco kaj la mano-varmo
por pelveto kun hejma koro
ke la kruco
estu plena de soifo pri interparolo

o
o
_9

o
o
o
I

gardu ke ne malaperu la sopiro
kovrita per la plej bela drapo
kaj la tabloplato ne estu gratita
per malbona vorto
ke restu la memoro
pri giaj fortikaj piedoj
ee kiam la lasta Stono
estos forprenita el murangulo
tiam la tablo ne lasos disipi
songojn

OMAGANTA INCENSO
Por kondolenci Kurisu Kei (1910

spondo
debutis.

lin aludis.'
ponto.l)
Literaturon cehan li preferis,
Por Fucik la incenson li oferis,2t
Al samideanoj sinceran senton.
Verkis, tradukis li eiumomenton,
Eseoj post konsiderad' aperis,3)

Kiuj faras por li la monumenton!

mia domo
kun la tablo kaj hejmanoj
ne forlasu miajn revojn

Shi Chengtoi

llpost kiam finigis

la Granda Kultura Revolucio (1966-

1976)en Cinio, en 1979 s-ano Kurisu Keifondis la Societon por
Japana-cina Amikeco per Korespondo po

Jqn Leonczuk
esperqntigis Tomosz Chmielik

'

:iso de amikeco inter la e ina kai
ka] li
kal la forligo
X V".ic,,
27
Kurisu llai
Kei irnrniaic
iaoanisis multain
b
-,,1+ri^' h
litqraturo rekte el la eefra'lingVo, inklulive verkoit ile J. Fucik, la
eeha komunista verkisto.
J/ Tiui
Iilil AeOnr
eseoi ail
aI artikoloi de Kurisu Kei aoeris en divern E3peranto,
Eioeranto. kiujn
kiuin mi
mi'kolektis.
la
kolektis, tamen.'bedalrinde.
tamen,
saj revuoj en.
manuskriptoj restas en la tirkesto gis nun.

)\-..

de

en

verkistoj 2009
Kroatio
komencigis per saluto de pola poeto Jan Leonczuk
el Bjalistoko prezentita de aktorino Vida Jerman.
Renkonti$o

2009-04-18)

Junulo sercis Veron sur la mondo,
Por la justec' socia l' scion studis,
En la koro l' esperan floron butis.
Antarl li lumis Esperanta ondo.

mi migras
sercante Stonojn
por la fundamento de nova domo
en kiun mi enkondukos la tablon
kiel junan edzinon
kun giaj puraj songoj

Noto:

-
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Shi Chengtoi,

2009-5-3, Doqing, Cinio
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PRI LA FONDO DE LA
,,INTERNACIA ESPERANTO.MU
DE LA NUSTRIA NACIA BIBL
Hugo Steiner kaj la fondo
de la Esperantomuzeo
Je la l-a de arigusto 2009 estis la 80-a datreveno de Ia
1a Esperantomuzeo en Vieno. Gi estis forte ligita kun Ia

inaiguro de

Psloco Mollard-Clary
Foto el la Internacia Esperanto-Muzeo Vieno

li ri
eambro
ankai pro tio montrigis
biblioteko labori ene de
sercis la kunlaboron kun

de Vieno, en
Io antarie, kaj

subtenis Steiner, kaj

Annagasse 5.

Tiu

la

pri tio kun gia tiama $enerala direktoro

Esperanto-

Hugo Steiner
kaj Ii parolis

La nuna stato de la Kolekto por
Planlingvoj kaj la Esperantomuzeo

Josef Bick (1880-1952).

Kreskado kaj fermo
de la Esperantomuzeo
ugo

kuj

aEs
o ric

Adreso:
Sammlung ftir Plansprachen und Esperantomuseum
der 6sterieichischeri Nationalbibliothek
nb,ac at

Tel.:0043 1 534 10 730

'lti;tg*I

Fakso:0043 1 534 10 733

la venko kontrau la nazioi

10

I

f..irro a. la Esperantomuzeo kaj la sorto

de

Bemhard Tuider
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NEKROLOGOJ
magistrigis en Ia sama fakultato. Slabek

altodidakte eklernis Esperanton en

kaj

1953

farigis membro -le Fervojista

Esperanto-Societo Zagreb.

De

Ii estis
1984
1991 li estis prezidanto de FES
Zagreb, kiam la societo estas parto
de Ia tiama Jugoslavia Asocio de
1981-1984

vicprezidanto kaj inter la

gioj, interalie

jaroj

al

Poemaro

Hungaio. Li redaktis Ia
FES. Originale verkis por

NEVENKA PATKOVIC

(1934-2009)
NIVES CAR

Nevenka Palkovii mortis la 21an de atgusto 2009, fervora membro de

(1928

. PRIVILEGGI
- 2ooe)

2oooe

-Privil

En la iaro I992 kiel komitatano
de Kroata Ferirojista Esperanto-Societo
1i prezentis faktojn pri 1a militaj dama$oj
RoZa

ce Kroataj Fervojoj en la

ViSnjii-Brletii.

de Internacia
Z,H.

FRANJO SLNETT

(1e40-2ooe)

KFES estis akceptita kiel memstara
membro de IFEF. Li farigis honora
membro de Kroata Fen'ojista EsperantoAsocio.
En la okdekaj

iefo de Jura

kiel

Je Ia

Li
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societo "Nova
La societo fon
1976 kai Nives

taskojn'gis

197

Esperanto-kongresojn kaj renkonti$ojn.
En 1990 en Padova, dum Ia 61a Ita.la
Kongreso de Esperanto Nives ricevis
atestilon pri la ekzameno en Ia Csehmetoda kurso.
Ekde sia esp
morto Si restis fidela al

kiuj esperantismon Si t

SIabek estis

inklu
kuj p

MiloSevii la
arolado dum Ia

septembro 1940

en tiama Fervojtransporta entrepreno
Zagreb. unue kiel trajntrafikisto. Poste
li finis Juran fakul[aton kaj finfine

jaroj

Fakser.,ro. altrespektata
fakulo $is sia emeriti$o en tggg.

naskigis la 7-an de
en vilago Novigrad
Podravski. Ekde la jaro tssz li laboris
esperantistoj.

kongreso

Ferr,rojista EsperantoFederacio en Miinster (Germanio). Tiam

i:T$:J'Sl?
an de arigusto

'#li.ji.ff3il3
de nia Franjo.
Z.H,

V,M,

JO5IP SABLJIC
(1929-2009)
Josip Sabljii, membro

de

Esperanto-Societo "Bude Bor3an" mortis
la 29an de januaro 2009, Li naskigis la

26an de februaro 1929,

Li

subtenis Ia

Esperantan agadon en Zagrebo.
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