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Studi Esperanton en Filozofiafakultato de Zagrebo
Renkonti$o de verkistoj en Hra5iina
Polaj diplomoj pri interlingvistiko por
Marija Jerkovid kaj Tea Radovanovid
Ronda Tablo pri poeto Josip Velebit en Zapreii(

tempo - gazeto de kel

-

Karaj legantoi!

pri la romano de BronStejn Oni ne pafas
en Jamburg. ni ci-numere ne disponis pri
libera loko.)

la membroj de EsperantoSocieto Bude Borjan daurigas aktivi kadre
de Kroata Esperanto-Ligo.

el

La nova Esperanto-kurso startis en
strato Knez Mislav la 25an de oktobro 2011,
La kurson gvidas Spomenka Stimec.

Bela novajo atingis nin

Poznan en Pollando: kiel anoncite

A1

tiu unikajo, ni dedieis niajn enkondukajn

pagoJn.

Ni

adresas

al nia

membro
Velimir PiSkorec ne nur niajn dankon sed

ankai niajn elkorajn gratulojn: la 13-an de
septembro 2011 D-ro

Velimir Pi5korec

ES

historio:

en

La 4-an de oktobro

Matica

Stjepan Laliak. Enkonduke

prelegis

kun diplomoj de pola universitato!

En Durdevac okazas viglaj
ke Koprivnica estu nia

preparoj por

kongresa urbo por Ia

l0ajubilea kongreso

de kroataj esperantistoj. planata por

akadem iano Tonko

tritaga restado de Ia 22a gis la 24a de iunio

a1

Maroevii, malkovrante

la publiko siajn proprajn kontaktoj kun
Esperanto, (La teksto de Ia akademiano

M
CS

OI

Cinumere vi trovos la kongresan aligilon,

kies simbolojn ni sube prezentas. Notu ke
la favora aligo validas gis la 31a de januaro
20121

La LKK-on prezidas Zdravko Sele5,

sekretarias Josip Pleadin,

pri

sponsoroj

Martin Mihaldinec (el Virje), Nada
Pleadin estas kasisto. Zdenka Pola5ek
zorgas

(el Bjelovar) estras fakon pri infbrmado,
Velimir PiSkorec zorgos pri simpozio.

Enl
de Kroata E
estis tradukis
aktorino Vlas

programon prezentis

Kroata Fervojista Esperanta
Asocio. kies ^mpmbroj maje kongresis en
Liberec en Cehio. ii autune dairrigis per

Grozdana Grubi5ii-Popovii (Bjelovar) pri
kongresaj materialoj, Krunoslav Pu5kar

nia

nemalhavebla

(KriZevci) pri ju
membras ankat

En LKK

Retuloj

ngresain

bonvol
I
lVtDU,tperTlt
Ne
nin: La 23a
1a letero d
preparbjn per

Martina Cidin-Sain,
cisepte
prezent

httpit/
atingas

alvenis
enerala

administrado per kiu Esperanto-Societo
Bude Borian eesas ekzisti. Tiel, bedairinde,
finigis Ia rica capitro de la kroata Esperanta

Pri la evento raportis plulaj japanaj

ne nur
"V

^^

-Y

Y

-

Rubdii, (Por Ia prelego de Kruno PuSkar

2
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UNIKAI0: STUDI ESPERANTON
EN FILOZOFIA FAKULTATO DE ZAGREBO!
Ia vintra

kuj en Kroatio Novi
En Petrinja
ieto
el Sisak planas Esp
kaj
fondon de Esperanta
icita
kunsido okazis 1a 15
en
amaskomunikiloj
sisadki tjednik,

Hrastoviika gora, kadre de

gajni

Radulovii,
Maja Valentid nome de Kroata

Sprache de Umberto Ecco kuj
Esperantski mozaik de Davor

Esperanto-Ligo distribuis la diplomojn
al kursanoi de Kruno PuSkar en la rrrba
biblioteko de KriZevci la 21an de oktobro.
Unuifro de zagrebaj esperan-

Klobutar.
La alia studobjekto rilatanta
al Esperanto portas la titolon

oktobro.

Samtage kunsidis Kontrolkomitato de
Kroata Esperanto-Ligo.
Nia membro, Porf. D-ro Tomislav
Treer de Agrikultura Fakultato
reprezentas Kroation en FAO /ONA

Interlingvistiko kuj strukturo de
Esperanto. Tiun fakon povas studi

studentoj de Filozolia fakultato kiuj ne
studas la germanan lingvon. Do, gi celas
generale ciujn studentojn de Filozofia
fakultato kiuj havas intereson pri tiu
temo, krom germanistoj.
La studoj okazas kroatlingve

Organizajo

ties Konsil
Fi3ado kaj

en Romo la 28an de oktobro. kiarn oni
diskutis kiel redukti tradukkostojn de la

alango MEVO en Opatija/Lowan.

lr

de

laa gis la lna de oktohro. en la rrango.
prizorgita de Orbis Pictus de Vi5nja

Brankovii

Spomenka

Sti-ec

pri Tibor Sekelj en

gastprelegos

Universala
Esperanto-Asocio dum la l\{alferma tago

la 26an de novembro 2011 Lajaro 2012 estas
la jaro kiam or.rl festos la centan jubileon de
lia naski$o. La lubila festo komencifios jam
jarfine 2011 en Roterdamo,

La retemuloj ir.rformigu pri Tibor Sekeli
per la ad reso, http ://eo.wikipedia.org/

wiki/Tibor_Sekeli

La venonta numero de Tempo
atingos vin post lajarSan$aj festoj.

Invitojr.r al Hungara Esperanto-

Kongreso en Szolnok kaj

Vodnikova

al

la oktoblan

9 reduktif,is al

77.772.24
erlrojl Tio estu bona novajo renkonte al
decembro 2011!

Eluzu hone la lastajn semajnojn

dum

D-ro Velimir Pi{korec
Fotls Sebastian Kirf

Eblas studi Esperanton en
Filozofia fakultato de Zagrebo ce
orda profesoro D-ro Velimir Pi5korec.
Eble ne ciu kroata esperantisto konscias

prr tiu fakto, Konscii$ul Disvastigu

1a

informonl
La Zagreba Filozofia fakultato
en la lerneja jaro 2011/2012 havas tion
kion malmultaj fakultatoj de la mondo
havas kaj kio estas la rel'o de multaj
generacioj de esperantistoj,

La altan statuson por

Esperanto er1 Kroatio akrris D-ro

Velimir PiSkorec dank al

sia
kompetenteco: Li profitis de la fakto, ke

li dum jaroj lekcias en Germana fako
de la Filozofia fakultato en Zagrebo
kaj ke li havis Ia okazon proponi novajn
studobjektojn, kiuj estis akceptitaj en la
oficialan studprogramon.
En Filozofia fakultato

studentoj de Filozofia fakultato povas

studi Esperanton kiel

komencantoj
kadre de du nedevigaj interlingvistikaj

studobjektoj: unu Studobjekto estas
titolita Planlingvoj. En tiu studobjekto
povas studi studentoj de Germana fako.

Stimec

La studoj okazas germanlingve dum

Tempo 312011

la

somera semestro, 2h/sem.,

entute 26 horojn. Por la studoj

estas

uzata Ia lernolibro lari Zagreba metodo

de la iaro 201 L Havu agrablajn kristnaskajn
festotatgojnl La nova jaro 2Ol2 estu por nia
Esperanto kaj por ni ciuj sukcesal
S.

kreditojn.

zLrr Funktion internationaler
Plansprachen de Detlev Blanke;
Die Suche nach der vollkommenen

La iniciatinto estas Sredko

komisiono. Treer vortumis Mi estus t'eliea.
se Esperanto estus la oficiala lingvo. (La
laborlingvo de la komisiono estas la angla,)
Deko da membroj ripozis en la

2

La deviga legajo por tiu
studobjekto estas Interlinguistische
Beitr[ge. Zum Wesen und

kaStana festo,

tistoj jarkunvenis la 27an de

semestro. 2 h,/sem.. entute 26

horojn En la studprogramo estas uzata
la germanlingva eldono de Ia lernolibro
lal Zagreba metodo. Studentoj povas

en la kroata lingvo. Studento per tiu
studo povas gajni 3 kreditojn.

Deviga legajo por tiu objekto

la kroata traduko de la libro
de Umberto Ecco: La sereado de
la perfekta lingvo kaj Esperantski
estas

mozaik de Davor Klobutar.

Kroatlingva prikribo

de

studobjektoj en Ia reto:
Bonvolu viziti lajenajn retejojn
por detaloj:
Planlingvoj
http /,zwlvrv. ffzg.ulizg.hr / german,/
cms,/index.php?option=com content&t
ask=view&id=94&Itemid= 1
Interlingvistiko kaj strukturo
:

de Esperanto

http :,z,zwr.rw. ffzg.wizg.hr / ge rm an,/
cms,zindex.php?option=com content&t
ask=view&id=799&Itemid= 1

Por

pli profunde priskribi

la

paSojn necesajn por ke realigu tia atingo,
ni donas la vorton al D-ro Pi5korec sur Ia

pagoj sekovontaj.

Laiinformoj

de

D-ro

V.

Piikorec

/

S. Stimec

3
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INTERLINGVISTIKO KA' ESPERANTO
EN UNIVERSITATO DE ZAGREBO
Enkonduko
Universitato

la plej granda kaj

de

Zagrebo

estas

tradiciriea lniversitato

aj lingvoj
ojn kaj pri
eco kadre

mil stude_ntoj. La plejmulto de studentoi
Ce Filozofia lakultato kombinas dum sia

teoriumadon

pri

ekolingvistiko

al

kosto

de Esperanto-instruado. Car la studentoj
montris grandan entuziasmon lernante
Esperanton. Ed la fakto, ke la seminario

je Ia 8h00 ne malhelpis
partopreni relative multnombre. La

okazadis lundon

al

ili

Esperanto-instruadon ieestis kutime dek gis
dekkvin studentoj,
La pozitivan reagon al Esperantostudsistemo,

Seminario pri eko- kaj
interlingvistiko en 2OO7 / 2OO8

instruado montras ankal

Esperanton,

La

antalscio

de aliaj

lingvoj

la fakto, ke tri

ie miaj studentoj estis bonega bazo por
kompara instrualiro rilate ai etimologio
de Esperanta vorttrezoro, sed ankai -al
gramatiko. La eefa lernolibro uzata en 1a

lu g
estis
Espe
vortt

ulingvonl). Uzataj

r
rvlr
Mi

ekzercoj el aliaj
plivastigado de

ekzercado.
koncentrieis
Koncenlngls
instruado
rnstruaoo

at
al

de Esperanto
oe
KaJ ne al teorlumaoo
pri
teoriumado pr1
lsperanto kaj
interlingvistiko precipe pro 1a fakto, ke

en

ra

d:["l1li:"];l
an fakton, ke la de

Car mi mem intertempe apaftenas

al pli maljunaj kunlaborantoj' - livankam
Ia piej juna el ili - mi ricevis la eblecon

temaron.

en 2008/2009
La faka malfermeco kaj preteco
de profesorino Glovacki-Bernardi apogi

4
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interlingvistikon

min kiel sian

kiel

studobjekton krj
kunlaboranton, denove

Lo. nomo de

studobiekto:

Interlingvistiko kaj strukturo de Esperanto
Docento:

Dr.

sc.

Velimir

PiSkorec,

eksterordinara profesoro

ili konsistas {apr
kaj rilate al 1a
estis elprenita
Prezentotaj esto

Poentoj:3

Linguo:lakroala

uopaj planlingvoj
estls konstrultaJ.

Dariro:

erio

lun:u

semestro

Statuso de la studobjekto: elektebla

por eiuj studentoj de Filozofia fakultato
Formo de instruado: 1 instruhoro

por prelego kaj 1 instruhoro por ekzercoj
(entute 90 minutoj)

por partopreni:
Ia studentoi devis esti enkribitai en iu
ajn bakalair'ra studprogramo ie Filozofia
Antaikondicoj

fakultato

ankarl dum la
o 2008. La 2an

pritraktotaj estos diversaj aspektoj

jn

aplikitajn

planlingvoj

kaj

$is. Skizotaj estos

trajtoj de internacie uzitaj kaj uzataj
planlingvoj (Volapuko, Esperanto, Ido) kaj
Oefaj

de tiuj kies aritoroj devenas e1 Kroatio (Juraj
I0iZanid: Ruski jezik. Juraj Bauer: Spelin;.
Speciale fokusota estos Esperanto

kiel Ia plej sukcesinta planlingvo en la
historio de la homaro, kiun karakterizas

de

bita de senato
sesio dedicita
1a ekzistantaj

a

priskribo de

semlnaIl0:

skriba komunikado), Iingva materialo el kiu

parola ekzameno fine de semestro

EROSENKO EN JAPANIO
V [iroierko

.0.*r-o

L"i
0,n[,o

unua eksterlanda voja$o. Detala eseo de
Mine Yositaka kun la titolo Vivo kaj verkoj
de Vasilij EroSenko, fermas la volumon.
Vol. 6 kun la titolo Cikatro de
Amo enhavas la novelojn de Ero3enko
tradukitajn el la cina en Esperanton de Shi

Cheng Tai kaj Guozhu: La tragedio de
kokido, Aveto de I'Tempo, Cikatro de
Japanio.

de
kuj

Vol. 2 kun Ia titolo La tundro

i:

a

as

k
k
a

la

helpas
toi kaj

kompilita
de

por nI

Mine yositaka

atingeblaj.

Miyamoto masao Pri la literatura merito
de V. EroSenko.

Aparte kortuSe estas scii ke
la nomo EroSenko vivas en Ia japana
pentroarto. spertata
la organo
kiun EroSenko ne
m Ii pozis
pentristo
kiel modelo por la
Nakamure Tune,
n Ia stilo
de impresionismo, Ero3enko ne povis
vidi la rezulton de Ia pozado. Sed preskai
ultaj japanoj

Portreto de

a

aj verkoj. La

Tempo 312011

Kazuko Krizantemo

pentroarto
S. Stimec
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OMAGO AL VASILIJ ERO s ENKO

(189() -1952)

kis pri li
antistino

I't""t,i:
Julia Patlanj ricevis de Bron3tejn lian kolekton pri
JeroSenko.

'En 1911 ni trovas lin kiel muzikisto en restoracia orkestro.
s pri Esperanto. Jam en
ke li atingu Londonon
Nur dum du monatoj 1i
eltenis 1a di
En lajaro 1914 ni trovas lin - en Japanio. Tiu lando farigis
1ia dua patrujo. Pro lia rilato a1 maldekstremaj rondoj, li ofte estis
La jrpana polico decidis pri lia
a restado li direktigis al Tailando,

Mikaelo Bronit ejn pri Vasilij Eroienko

An
1912 pluraj
kaj eniru R

Tie li de

Ligo enk

Vasilij

E

ga

japana pentristo NAKAMURA

de sinjoro Erosenko
estas

konsiderata nacia trezoro d. f^"pt#i"":'

ERO s ENKO
Ch
spuro,
La aIt

Tio estas la titolo de la artikolo

Liaj prozoj dokumentas pri lia restado ce eukdoj

Kameatko Li

poeton vestitan per la brodita
e la tiamaj.Belartaj Ko_nk_ursoj
oemo ricevis premion. Larldire

de

nko en einio raportas Shi Cheng
tai.)

KuSka
Obuho
interesi
pomeoj?

EN CINIO

La blinda poeto logis en Sanhajo.
sed tie

li ne havis belan songon nek trovis

la

homaran printempon, kvankam la revolucio

atingis Sanhajon Tie lia unua akceptinto

donejo.
ton por

protago
anasoj

medio de la
Lusin (1881-

936)

alveno de EroSenko.

EroSenko informis al la Sanhaja

Esperanto-Asocio okazigi koncerton por
solvi ties financan malfacilon per gajno de
eniraj biletoj. Ero3enko mem kantis ruse
kaj Esperante (kun aliaj.)

s reiri hejmen
n patrujon oni

li

turnis sin al

en oktobro, li

6

Mikaelo Bronstejn/ Spomenka Sdmec

ed kun

nia gazeto.
konata
^ Vasihl EroSenko estas fame
en Cini
Rusio, estas

1

en

estos instruisto en blindullernejo en Ia urbeto
st multaj jaroj da vagado 1i revenos al sia
en decembro 1952.
dum jardekoj neniu esperanrista eldonejo
liaj lumoplenaj fabeloj, brilaj rakontoj kaj

Lusin, la fondinto de la moderna
eina literaturo, jam rimarkis pri Ero3enko,
Leginte en japanaj lurnaloj pri li, (Li studis
en J?panio
kai scipovis la.japanan.)
la iapanan.) Li ec
einisis
rnlgls
Tapanio kaj
gr]
fabelojn oe
IaDelojn
de Erosenko
EioSenko el laJapana
ll japana ppor t<onrgr
publiko.
tiun blindan poeton al la
[a iina publi

"Ho, verdaj fratetoj, venu al la
lando de I'revoj".
Sed kie estas tia mirinda"lando de
revoj"? Ee 1a poeto mem ne klare scias pri
tio, tiam, tamen 1i aludis en sia rakonto, ke
'la songo pri la lando de I revoj lorflugis al
la nordo. al tiu neglando mistera. al Ia lando
de la granda splrito, de fortoj kaSitaj, kiuj
minacas renversi 1a mondon...'

povas kompreni kion
Oni imistera^lando

sugestis per tiu

li

kie 'trovigas
revoj'. Cu gi ne temas pri

"la lando de l'
la rusa negkampo.

.

kie iris revolucio
renversanta la malnovan mondon? Tie estas
1a hejmioko de 1a granda Oktobra Revolucio.
Kiam Ero3enko verkis tiun ei rakonton. la
Tempo 312011

tempo - gazeto de kel

-

&

w
Ell

s

la rusan literaturon. Li

eeestis kunvenojn,

l

*

E!,1

{J

1.7.

+a

ll1t.

h

a

v

il

A
,/\<.
,t.
1

Universitato. Kiel docento Ero3enko
instruis en la universitato Esperanton kaj

Shi Chengai

La libron de Shi Chengtai kun
titolo Vento sed kun spuro kai capitro
Ero3enko en einio ihistris faina'6ina
desegnisto Ding Cong (mortinta en 2009).
Ni represas lian portreto de EroSenko (kun
anasoj), kun permeso de la familio,

en la D enont a numer o

d"";;-:f:.

KREDINDAJ KAJ LEGINDAJ
LECIONOI POR KNABO
Ni iiuj scias ke noveloj havas malfacilan taskon: limigitaj je spaco kaj tempo, per
malmulte da rolantoj, priskriboj kaj dialogoj ili devus interesigi"la ldgariton kaj'veki'."itri"
sentojn en Ii.

E

sJi'ql'i?;*'

V
E

no de

3:

Sanhaia

a Verda Ombro
nis libroforme
en Ia nomo de

En tiu libreto
trovi$as Unu pageto el mia lerneja vivo,
La lago de l' monda pacigo, Rakontoj de

velkinta folio kaj kvaipoemoj: Homarino.

Antaidiro de la ciganino, Malespera
koro kaj Lulkanto.

Fabelaro

de Ero3enko

estis

Unu pa$eto
por fali. Unu

MajaValenti(

ana de Wang

Tiamaj

iinaj legantoj tre intimis

kun la penso kaj sentode EroSenko,

Ero3e n ko vivas i nte r nevid

a

ntaj

es pera

ntistoj

Kun iasreno de amo kai malamo
EroSenko sentis" sin soleca en tanhaio.
Li deziris veturi al Pekino, la centro de"la
Nova Kultura Movado. En februaro de 7922
li alvenis al Pekino kaj logis en la hejmo de

Lusin kaj ties frato Zhou Zuoren

i1885-

I966t verkisto. esperantisto. tiam profesoro
de Pekina Universitato. Rekbmendita
de Lusin, Ero3enko estis engagita de Cai

Yuanpei

(1868-1940),

Tempo 312011

la rektoro de Pekina
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MIA NOMO NE GRAVAS

AMITAJ, AMATAJ, AMOTAJ

(La unua provo de membiografio)

Degelis ie en arltun'

folioj de la dekkvin jaroj.

Efektive. ne gravas la nomo. gravas
la homo. Sed mi ne faru sekreton. Mi estas

Min ne atendas miaj karaj
ce lignofajro de la jun'...
Sed diablo prenu la dekkvin, aspiras mi revidi ciujn, al la urbeg' de fiancinoj,
al la urbeg' de fiancinoj
trajnaeo kota trenas min.
Ah, miaj amitaj, amataj, amotaj!
Ja, restis almenaU lumbildoj kaj
fotoj...

Mi klinas genuojn,indulgon
petante,

mi pretas glorigi vin verse kaj

Mikaelo

Bron|tejn

Fotis Berislav Rubcii

Cetere, por ni, la geknaboj de la
strato estis ne tro grava pregado de la patroj,
samkiel ilia vodkumado. Ni havis komunajn
earma Esperanto-lando.

Do. Mia gusta naski$oko estas
la okcidenta Ukrainio. PIi precize - urbeto
Proskurov, ekde 1954 ricevinta Ia nomon
Hmelnickij. Bogdan Hmelnickij estis la
ukraina hetmano. kiu 3u0 jarojn antate
venigis Ukrainion sub regadon de ia rusa

kante,
songoj
ermitaj,
vidas
en
mi ree vin
aU, miaj amotaj, amataj, amitaj!

Hontindas Steli karbojn el
fajrujo fremda, fum' kamena,
se vokas en la songo svena
brilanta fore sola stel'.
Ho ve - stelplenas firmament'!
Mi ofte gapis kaj hezitis.
Steletoj inter fingrojn glitis,
Steletoj inter fingrojn glitis,
doninte varmon por moment'.
Min pelas ia stranga fort'
denove, kvazaU knabo, ami,
en sankta fajro ree flami
gis la forbrul', gis dolca mort'.
Mi vin reamas en memor'
anstataI pli prudente kalvi.
Mi freSajn rozojn portas al vi,
mi freSajn rozojn portas al vi
de la ne tre konstanta kor'!...

nia strato,
Sed subite en nian urbon venis la

Itloto: La kanto estis verkita nokte en
trajno, per kiu mi estis iranta al lvanovo

Li
Mi

post preskau 15-jara foresto en tiu ci urbo.

un

mi

Mikoelo Bronitein

de

drinkis vodkon kaj kantis "Z tamte strony
rzeki" 3), En tiu kabano oni parolis la polan.
Sed en la kabano, staranta kontrai la mia,
Iogis sepinfana familio, kies patro pre$is
nenie, 6ar estis komunisto. Tamen ankal
Ii dimance drinkis vodkon Oo. ,orl..fi,li
nove Ia

Esoeranto.

'

Pasis

kr

indek jaroj.

krj.

mprenis,
por la

"Ne". La

7) Somano

kaj eiam

P

jaron de
mia esperantistigo Sed tio estas alia historio.

sed foje

2
3a)

-

brikoj, farataj el miksajo de
(ukraina)

4) Oj ui, frosto, frost' (rusa)

Oktobro 2071, Tihoin, Rusio

8
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NOVA REALISMO DE MIKAELO BRONSTEJN
AU ETA TRAKTATO PRI LEGANTO
lo amason, malsekigantan sube - Kamaradoj!
Nur de ni dependas la sorto de nia urbo! Ni
ne p?rmesu al malhonestaj personoj uzurpt
la regon super nia karq urbo! Mi insistas, ke
eiu, kiu ne estas indiferento por sia sorto kaj
por la sorto de siai fanilianoi. nepre uenu
decembre al la balotoj kaj foru gustan elekto!
Pacan kaj satan vivon mi promesas al vi, kaj tti

Mikaelo Bronitejn :'ARBO GOBLIN SK',
Eldonejo 'Tmpeto", Moskoo 2010

Kion legas avera$a

literatur-

amanto? Kiuj temoj, motivoj, rakontoj plej

bone konvenas

al plimulto? Mi

ia speco de eskapisma literaturo

asertus:

- tiu kiu

scias ke mi, diference de aliaj kondidatoj, plene
respondecas pri miaj promesoj!.

ofertas ion alispecan, esceptan; esceptajn
lokojn, sciojn, esceptajn personojn, esceptajn

travivaiojn. esceptan amon

arl

- Ne, sinjoroj! Vocdonu por la unio

esceplan

de la dekstraj fortoj! - el inter la amaso ekkiis
junulino en Sika mantelo. - M scios, kiel

suferon, esceptan ordinarecon malantarl kiu

fai

ttin ieaj!

- Ritoj! Bonfartaj! Ni scias! - subtenis
sin dika junulo, evidente, iia akompananto. -

Ciuj estu rfiaj!

Ne kredu la dikulonl Stelisto li

estas!

staranta dekstre de la Stuparo. - Vocdonu
por la liberaldemokratoj! Minorot; estos nia

tiun esceptecon kiun la literaturo ofertas: ec
tiam kiam ni ne identigas kun gi. kiam ni
rerdire ne fugas al alies vivoj. ilia eksciteco
(vera eksciteco air ekscita potenco de amo,

urbestro! Minorou!
- Mi-no-rott! Mi-no-rov! - organizite
ekskandis labubaro.
ei-iu1 iti estas Stelistoi! - akute kiis
ar:injo kun nigra ombrelo, tordata de lo vento.
Ial guste tiu ei krio entuziasmigis la
tutan amason.

Sed. kion li faros kun Urbo
Goblinsk. Ja gi ne apartenas a1 Ia plej
disvastigita populara'genro' - gi ne estas

Zdrauko Selei

fantazio, $i ne estas parfumita kaj dekorita,

gl ne

prudentigas,

sed fiodoras

kiel

malmultekosta vodko (verdire senodora),
fiodoras kiel fabrikhaloj kaj grizeco de la
ordinara vivo, En urbo Goblinsk estas 90aJ JaroJ de
al
oe la 20-a jarcento, dum kiuj en
ekssocialism
eI
ekssocialismaj landoj okazas privatigo de
komuna posedajo,
posedajo. ai
ari transiro
transiro el socialismo/
socialismo
komunismo a1 kapitalismo,
kaoitalismo. kiam sociaj
sociai

fari
homoj
la plej

individuoj.
rnigemaj plej fortaj

posedajoj
t.e. de

legu:

SovaQa Okcidento en elropa
eiropa Oriento,
ien Sovaga
M'almuttal"ekssocialismaj landoj. sajnas al
mi, evitis tion.
mi.
kreigi
tion,_kaj
kaj en tiuj okazajoj kreigis
grandaj sociaj kontrastoj
kontrastoj kaj
kaj ruinigis socia
soci
kohereco. Ne ekzistas vera arltoritato.
neniu obeas legojn. au oni kreas legoln kiuj
ebligas misuzon. Dangera tempo. Kadro kiu
demoralizas. des pli se la leganto vivas en
tiuj landoj kaj pli volonte legus ion konsolan,
ion nerealisman. Car. kvankam Ia cefheroo

(se oni povas

tiel diri)

estas nia homo,

esperantisto, t.e. homo de espero kaj morala
ulo. nur naivulo supozas ke Ia romano
finigos per heppyendo. Cetere. la romano
ne estas hazarde titolita 'Urbo Goblinsk"
nome, kiel tion citas la aitoro, Goblinoj lat
,

Vikipedio estas: "etrangaj estajoj de la angla
mitologio, similaj ol homoj, sed molpli altoj,
monstraspektaj koj molicoj Tre rapidaj kaj
agresemaj. Kapo de G. similas tiun de eevalo,
la okuloj estas flauaj kun ttertikala pupilo, la
oreloj estas longaj, la barboj - kojnoformaj.
Tiuj ei estajoj posedas dentojn kaj ungegojn
bestajn."Kaj Goblinoj, aI larj kroata verkisto
Marin DrZii: mishomoj - regas. Kaj, vi kredu,
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- aildigis ies voeo el buba kompanieto,

Fotis Berislav Rubii(

- St"-li-sto1t Ste-li:to1! Ste-li-stoi!
blekis la pensiularo, krante la plej granda
ci tie, kaj la pli juna parto de la mitingantoj
preten:ole subtenis, superante la organizitan
-

amoseton de liberol -demokrotoj. Ste -li-stoi !"
1a romano okazajoj estas

En

11iaj apetitoj
ekssocialisma

'ordinaraj kaj malbelaj,

"sveda tablo"
ajn ili volas -

.rrP.::;i;""t*t::

m
al

Mi skribas cion ei tiel ke Sajnas
ke la temao kaj la okazaloj en la romano
estis interesaj por mi. Ja. ili estis interesai.
Interesaj masohisme car ankatl tio estas

legas^ plu, oni iras
toj - Cu 1a romano
selvas por katarso, eu gi donas esperon aI
vekas revolton, se nin jam ne amuzas ei
griza rakonto. Leganto. vi tralegu mem: viaj
atendoj. via legado. respondos parte al via
demando kiu estas vi mem, kaj malplektigo
de la romano akcentos tion ankorair pli:

socian kritikon, kiu eble ai eble ne? Kaj
la masohismo situas en tio. ke mi rekonis
mian negativan sperton. sed min felicigas la
fakto ke mi gin kundividas kun aliaj homoj.
Tial min konsolis"rakonto pri veraj'Soseaj

mia kara samideanol

Sarkoj

Zilrauko Selei

rabistoj" en Rusujo; almenarl tion ni en
Kroatio ne havis, kvankam post la milito ni
estis sufice armitaj

En iu parto de Ia romano mi

ec

bone amuzigis. Temas pri la iapitro okazanta
la 7-an de novembro 199.... dum mitingo

festanta datrevenon de Granda oktobra
revolucio. Okazis tio dum antaibalota
tempo kaj multaj volis eluzi Ia okazon.

"Sub la ceenireia tiziero de la
urbodomo fctrte tenis megafonon eebule

la urbestro Petrovskih. eirkailita

de

kolegaramaseto
de

- Kamaradoj! - lio nruLtsperta ttoco
iamo propagandestro enbatadis la mrto jn en

Helpo al
$enerala kaso de
Davor Klobuiar
Vjekoslav Morankic
Boris Di

Costanzo

KEL

26,66

eiroj

26,66

eriroj
eriroj

26,66

Entute: 79,98 eriroj

9
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UNU VERKO
KVAR FOJOJN TRADUKITA AL ESPERANTO!
I

la naskigo de MaZuranid! Kaj

kroat(ian)oj
rememoru: Ia bildo de tiu poeto trovi$as sur
1a bankonoto de 100 kunaoj!
Sed necesis tre atente fari tedan

retajpadon de la menciitaj tradukoj. Tiun
taskon entreprenis la esperantisto Stanko

via
esper

je

kaj pacamo. 'I'emas ja pri alia epoko, la verko ja
aperis en 1846,
rdz+o, oo
do anrau
antarl l50jaroj!
r5uJaroJ!
Mi esploradls la historion de Ia esperanta movado en
Kroatio, speciale ties fruan periodon. Tiam ml rimarkis, ke tiu ei
libro havii en gi tre interesan sorton. Kvazai la tuta landa movado
respeguli$us en tiu ei verko!

Ialdire ekzistis,

sed neniam gi

publikigis kaj Ia manuskripto verSajne

"Bedailinde mi devas

dii,

Mi

612.

Karmen Crnkovii Vranko

61 3.

Esperanto-Societo Rijeka
okaze de la forpaso de sia membro

ke en la esperanta traduko de la

spuro de la poezia beleco de la originalo. Ordinoraj
prozaj vortoj enmetitq en la spacon de la verso ankorai ne estas uerso,
kaj ee centoj da tiaj perforte kunpuSigitaj vicoj ankorail ne estas poemo.
ee

Duro Kalacii
Di Costanzo

615.

ne nombrados la amason da gramatikaj nekorektqoj kaj malglataj

recerais kun multa

niron, en kiel eble plej
de lia laboro. Nui mi
estas en nekompareble pli fauora situacio: lo noua traduko de J. Velebit
estas nekompareble pli bona ol la antoila. Se en la molnola traduko la
ualorajoj de la
lerto de

lonouatraduki
Sajnas konscie
originalo".

linglajo

n de la
r malmultaj ekzempleroj de la tradukol

de

mi decidis meti ilin kune en unusolan libron.
esperantistoj, okupigintaj pri "Smail-agao"

Sed mi ne haltis ce

10

tiu decido. Mi trovis ciujn eblajn

618. Spomenka Stimec
619. Sini5a Dvornik
620. Anonima
62 I .

74.33

etroj

a0.00

eiroj

16,04

eriroj

Esperanto-Societo Rijeka
okaze de la forpaso de sia membro

Marcelo Trampuh

"La
malfaci.lo: ne v
doban pilolon

euroj

Rrjeka
o de sia membro

616.
61 7.

30,00

40,00 eriroj

614. Boris

ttersoj..."

1973:

eniris Rukelj,

VODNIKOVA 9
NIA ESTONTA EJO

ne plu ekzistas.

unua parto ne reshs

de KEL (uauru.
).

40,00 eriroj
6,68
1.33

eriroj

etroj

I.33 euroj

Esperanto-Societo Rijeka
okaze de Ia forpaso de sia membro

Zlatko Vukelic
40.00 eIroj
249,71eiroj
Post septembro kolektite
Ekde lajaro 2003 KEL kolektis
inter siai membroj
27.I74,70 etrojn!
En la jaro 2011 ni repagis nian krediton al Universala
Esperanto-Asocio!

En Ia jaro 2010 kaj 2011 ni repagadas nian krediton al la
vicprezidanto Radenko MiloSevii.
Nia granda kredito redukti$is al
17.172,24 eiroj.
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LA RONDA TABLO

PRI JOSIP VELEBIT EN ZAPRES rc
tradukoj. Lia unua publikajo estis Kanto al
mia koro, 1936 de Dn
En tiu li

kie
sia
sia

ke tiu

Ia

kroata
kroaten

Rilke

1

peresperanta traduko de 1a estonta verkisto

F. Tuglas Perlosereanto / Lovac na
bisere. La libro estas rezulto de lia multjara
amikeco kun estona Esperanta poetino
Hilda Dresen.
aperis

e

de tele

kiel Hi

pri Velebit kiel
lian inspirodonan
nemovi$o vi povos
s

interese ekscii ke la

mem intime rilatas

traduko de Morto de
Ia fama kroata eposo de Ivan Maiuranid,
estas modela.

En la kroata literaturo li gravas
pro siaj tradukoj el el 1a germana, hungara,
bulgara. makedona I aj Esperanta versoj

por Antologio de la monda poezio /
Antologija svjetske poezije (1956) kaj
Antologio de la monda ampoezio (1965),
Li amis Ia kroatan literaturon
kaj repensis gin per siaj tradukoj en la
elegantan Esperanto Malmultai kroatai

tradukistoj tradukis tiom fidele al la ritmo
de la originalo. Pri Ia abunda bibliografio
de Josip Velebit, kiu aperos en ZapreSii,

kroatlingve, okupigis Josip Pleadin kaj
okaze de la lOOjara jubileo Tihana Mik5a
kaj Boris covid

s. itimec

DIPLOMITAJ KROATAJ
INTERLINGVISTOJ
Ekde la 1 7a $is la 23a de septembro en Poznano, Pollando denove okazis universitata
Esperanten.

La

organizanto

de la

evento

estis Matica Hrvatska, branco de Matica
Hrvatska ZapreSid, kiu eldonis specialan

broSuron

pri Josip Velebit kaj

du

poStkartojn rilatantaj al lia vivo.

a Interlingvistika

Simpozio
de la 21-

o antai la defioj
sander Melnikov.

Vera Bara
En Poznano estis ankari

okazinta

ARKONES
en
ESperanto), ekde la 23a
gis 25a de septembro.
estas sendependa

(Artaj KONfrontoj

p
Z
P,)

Gi

decembre en
uj aliaj tekstoj,

Ludoviko Zamenhofkai

sub alspicoj de TEJO.
La programo estis rica
kaj interesa.

Ciuj interesi$antaj pri
studoj povas trovi

la

Beli Manastir, Osijek, Zapre!;i{
KriZevci, Vrbovec tpreskai cie instruante
Esperantont. Jen liaj kroatlingvaj verkoj

Ia retpago

u^.staff

1940,

Tamen $i turnigas / Ipak se kreie

Li

publikigis
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1996.

tri librojn e1 siaj

.

/SinterI/

I Kanto de voja$anto
Lirsko zapisi /Lirikaj notoj, 1953,

Putnikova pjesma

Fotis Miroslawa Kubicka

TeoRodouanoui(
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At

GEA

Al Gea, eies patrino, mi kantas, kiu plej olda
kaj plej fidinda nutras eion sur tero ekzistantan.
Cion sur Dia tero marSantan, en maro nagantan,
eion flugantan - vi nutras per via abundo granda.
Per vi la homoj havas idojn sanajn, rikoltojn rieajn.
Vl, Damo, kiu potencas doni, sed ankal forpreni
la vivon de mortontoj. Fllcas kiun vi honoras grace
kaj elkore priSutas donace! Ties abundo dairas.
Liaj kampoj fertilas, la grego surkampe prosperas
kaj lia domo plenplenas da bono kaj da trezoro.
En urboj tiaj regas lailega justo, la virinoj
belas kaj granda felifo kaj rieo ilin eskortas.
lnfanoj iliaj brilas pro l' junaga vivogojo.
Junulinoj, iliaj filinoj, gojdancas sur kampoj
plenfloraj vigle saltetante sur herbo inter floroj Vi, diino moSta, senmorta spirito, Vi nin honoras.
Salutan al vi, de l' dioj patrino, de l'stelciel'edzino!
Pro mia kant' kompense donu al mi vivon deziratan,
kaj mi laldos vin dalre per mia muziko kaj kantoj.

NI HAVAS NOVAN
ESPERANTISTAN SOCIETON

EN BJELOVAR

Homero
El lo krooto: Lucijo Boriie

Bjelovara esperantista societo kaj labor- kaj financan planon por
2011. Gis la jarfino restis nelonga tempo, sed ni tamen planls kelkajn
eventojn.

Nin ne malkuragigas manko de propra societejo (cu ni ne

Fotis tvlikaelo BronStejn

eeestintoj membrigis, pagis kotizojn, kaj estis ee tiuj kiuj donis sian
apartan monkontribun. pro kio la administra komitato tre kore dankas
al ili
Mi certas ke la legantoj rekonos ia membrojn de nia
gvidantaro:

Administra komitato: prezidanto Franjo Forjan,

NI HAVAS

MUZIKISTINON!

ZdenkoPolaiek
La perkutinstrumentistino Kaja por 1a gardena koncerta
emociplene muzikis per - argilaj potoj.

Esperantuj
Kaja Farszky
lernojaro2oll 2012 enE
Nia

a

Farszky koncerton forta

a

a

de Barcelono.

Eble estonte vi bezonos Sian programon por viaj arangoj?
Vi povas kontakti Kajan per 1a adreso kojafarszkyQi.gmail.com
S.

Stimec

