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Casopis Hrvatsko g saveza za esperanto decembro 2001

* Kroatio vane proponis rezolucion pri Esperanto al UMSKO
* Retkurso pri Esperanto startis : http : //fre e - os.hinet.hr/e o/index.html
* Kroatinoj premiitaj en Bulgario kaj Rusio
* Fsperanto-diplomtemo 0e Psikologia Fako en Filozofia Fakultato
* D-ro Humphrey Tonkin gastos en Zagreb en marto 2002
* Nova eldono de Esperanto-lernolibro en la kroata



KARAJ LEGANTOJ

En novembro fini$is en Parizo la
31a Generala Konferenco de LINESKO
dum kiu kroata amabasadorino ce
UNESCO Neda Ritz nome de sia lando
proponis rezolucion pri Esperanto . Tempo
titolpage prezentas al vi Ia enkondukon
en la dokumenton kun la foto de la
ambasadorino kaj Siaj kolegoj. La propono
pri la rezolucio tamen fine ne estis
akceptita.

Tempo petis la prezidanton de UEA
Renaton Corsetti respondi al la demando
Kal ne sukcesis la rezolucio pi Esperanto
en 2001? La rezolucio sukcesis en 1954,
kiam por gi luktis Prof.Ivo Lapenna. (Pri
la maniero de Ia lukto edife montras Ia
libro Eseoj memore al Ivo Larynna).La alia
rezolucio sukcesis krome en 1985 kiam pri
gi laboris Tibor Sekelj. Kiam la rezolucioj
havis absolutan subtenon de individuaj
esperantistoj ili sukcesis.

En 2001 Kroata Esperanto-Ligo
sukcesis ricevi subtenon de Ministerio pri
Eskterlandaj Aferoj ke Iftoatio proponu la
priesperantan rezolucion. La subteno de
Itoatio estis formala - rezulte la rezolucio
ne estis akceptita. Eble tio estas plia pruvo
ke esperantistoj havas pli da sukcesoj
kiam ili aildacas ion fari, Ni aldacu ankari
estonte!

Sed ni lasu la komenton al la
prezidanto de UEA.

Malgrari Ia malskuceso de Ia
rezolucio, ni notis kelkajn malgrandajn
sukcesojn en nia Esperanto mondo en la
sekvontaj artikoloj' 

s. stimec

8-a MIRO
22a -26a de marto 2OO2

PuntiZela
Mafturismo: inter mongaino

kai ekologio

Rakonto pri (mal)sukceso
La kroata reprezentanto ee Unesko efektive proponis rezolucion

dum la oktobra Generala Konferenco en Parizo favore al Esperanto. La
propono estis sekvo de la ei-jara Universala Kongreso en Zagrebo kaj de
Ia favoro al Esperanto esprimita je la plej alta politika nivelo,la prezidanto
de la lando.

La tekto de la propono, evidente, estis anticipe interkonsentita
kun la reprezentantoj de UEA ee Unesko.

Tamen, la tuta afero okazis relative malfrue, en oktobro mem, por
doni al nia movado Ia tempon kolekti la subtenon de aliaj s'tatoj. Ciam
en la kazo de antariaj rezolucioj pluraj delegitaroj subtenis la rezolucion.
En ci tiu kazo temis pri Kroatujo sola.

La afero ne estis senutila, ear tamen oni diskutis pri $i antati ol
decidi, ke $ia $eneralaj ideoj estu iel aluditaj en la finaj konsideroj. La
problemo estis ree starigita en la gusta loko, kaj tiu sama teksto prezentita
de Kroatujo estos la bazo por la kampanjo, kiu nun komencifras antarlvide
de Ia posta Generala Konferenco de Unesko post du jaroj.

Renato Corsetti
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Nobelpremio pri paco 2001

La 10an de decembro 2001 Kofi Annan, la lenerala
direktoro de UN ricevis Nobelpremion pri paco por kiu
ankari Universala Esperanto-Asocio kandidatis. Espe-
ranto estis en bona societo. Ni estas unu el kandidatigitaj
asocioj de la mondo kaj la premion ricevis la persono,
kiu gvidas la asocion kun kiu ni estas en konsultaj rilatoj.

Dum la zagreba kongreso okazis kunsido pri
Nobelpremio, kiun gvidis Ivo Osibov, la $enerala
sekretario de UEA, Iuj el la eeestintoj opiniis ke UEA
devas rekandidati$i, la aliaj opiniis ke ne. La Komitato
lasis al la Estraro,lanei la kampanjon, kiam $i trovos iun
eventon en Ia movado sur kiu eblas bazigi la proponon.

Karaj legantoj, kion vi opinias pri Nobelpremio kaj
Esperanto?

Tempo 4/2001
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Kostrena Riieka la Cefeventeio
de la Esperanta vivo en Kroatio en 2OO2

Nova prezidanto de
Esperanto-Societo en Rijeka

Dum sia decembra elekta
jarkunveno la Esperanto-Societo en
Rijeka ricevis sian novan prezidanton:
Boris Di Constanzo. Ni deziras al li
bonan laboron en la jaro en kiu Rijeka
fari$is la centro de Ia Esperanta vivo en
Kroatio. Vicprezidanto de la societo
fari9is Vjekoslav Morankii kaj membroj
de la Prezidantaro: Svetozar Culibrk,
Josipa Katunar, Gordana Katunar,
Vladimir Margan kaj Emil Hrvatin.

Kostrena - Rijeka invitas vin al konkurso pri la kono de
Esperanto - Lingvo kaj Movado,

Kostrena invitas lernejojn anonci sian partoprenon. Ni
akceptas 5 lernantojn el eiu lernejo. Ni invitas vin veni al
Kostrena en la tempo inter la 31a de majo kaj la 2a dejunio
2002, Tiam samloke venos gastoj el Mezeriropo kaj Alp-Adria
regiono. Ni atendas lernantojn vendredon vespere. Sabaton ni
planas ekzamenojn kaj post ili - ekskursojn kaj kulturan
programon. Ni petas ke la grupoj planu trovi rnonrimedojn por
veturi al Kostrena.

(La kosto de la ir-revena veturbileto inter Zagrebo kaj
Rijeka estas 120 kn, La lernantoj malpli ol 12 jaraj pagas duonan
prezon,) Ni petas diversloke subvenciojn kaj esperas subvencii
la restadon de la infanoj. Tiukaze la partoprenantoj ne havus
elspezojn por sia restado, Tiun esploron ni konfirmos al vi post
via principa anoncigo. De la lernantoj oni esperas koni 12

lecionojn el la lernolibro de laZagreba Metodo kaj iom el la
Esperanta historio kaj Movado.

Se iuj grupoj volus kontribui al la sukceso de la
programo, ili estas bonvenaj.

Por viaj ali$oj dankas la organizanto Emil Hrvatin, (UI.
Branka Loginje 30,57277 Morulji)

E. Hruatin

S. Stimec

INVITO PARTOPRENI EN KONKURSO
PRI ESPERANTO

POR ELEMENTAJ LERNEJOJ

Tempo 4/2001



tempo - sazeto de kel

EL NIAJ SOCIETOJ

Kroata Prezidento Stiepan Mesid akceptis delegacion de
blindaj esperantistoj

La kroata prezidento Stjepan Mesii lige al la 6za Internacia Kongreso
de Blindaj Esperantistoj akceptis delegacion de kroataj blindaj esperantistoj.
La delegacion gvidis Antun Kovae,la nuna prezidanto de la Kroata Asocio de
Nevidantaj Esperantistoj. En la delegacio estis krome profesoroj Boris
Topalovii kaj Tomislav Karlovi6, kun Ia akompanantoj.

KUNE estas krorn KEL kaj "Bude Borjan' Ia sola societo el 13 anoj de

KEL, kiuj en 2001 sciis profiti por sia laboro pri financa subteno de la Registaro
kadre de lajara subteno al asocioj. KUNE kandidati$is en 2002 por la registara
subvencio por partoprenigo de siaj membroj ce la venontjara kongreso de
blindaj esperantistoj en Hungario.

S. Stimec lail A. Kovai

Knabo Darko Blaiid klerigas geavoin
pri po3telefono

En Esperanto-Societo "Bude
Borjan" oni sufiee klopodas pri
klerigo de la membroj.

Ankica Jagnjii gvidis inter
oktobro 2001 kaj janu aro 2002 kurson
pri informatiko por Ia membroj
apartenantaj al la tria a$o. Tiun
kurson financas Ministerio pri
scienco de Respubliko Kroatio.

La celo de la projekto estas -
malgrandigi la sci-breeon inter Ia
generacioj .

Apartan atenton de amas-
komunikiloj provokis la kurso pri
poStelefono kiun por la geavoj gvidis
la lSjara membro Darko BIaZii.
Ampleksa artikolo pri Darko kiu
instruas geavojn kiel uzi poStelefonon
aperis en lutarnji list la 22an de
novembro 2001. Post tio Kleriga
programo de la Kroata TV filmis
elsendon pri la temo la 10an de
januaro 2002.

Kroatinoj premiitai
por poezio

Lucija Boriii gajnis lastatempe du
premiojn por sia originala poezia
verkado.

La duan premion por sia Poezia
ciklo Lucijaricevis en Razgrad (Bulgario)

kadre de la konkurso de Esperantista
domo de kulturo D-ro Itan KirSeu. En la
sama konkurso la trian premion gajnis
Zora Heide (Vinceljak) por poezia ciklo
kaj la stimulan premion Arra KuSi6 por la
poemoj I-a firctncio kaj Disuendado.

Lucija Boriii estis krome gajninto
de la larida mencio de la konkurso Liro
2001 por la poemo Por la orfojkajploranto
kunorganizita de Urala Esperantista
Societo kaj Ia revuo La Ondo de Esperanto

el Rusio.
Elkorajn gratulojn al niaj

poetinoj... kaj ankafi al Ankica Jagnjii, kiu
estis en Rusio kandidato por Esperantisto
de Ia jaro 2001.
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Ni eerpas el la libro: I

Ne est as bone kiam sako uoloros l,

pliolpako. I

hefere rozoj pensoi ol la ruzai, 
I

S e barbiro tlundet as vin, ne diru Ialli -barboro, I

Dieto ne estas malgranda dio. I

Kiu batolas por iileoloi, kuUm" I
ne tioasideale. I
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Slavonski Brod aktivas

Lai Franjo Gnti6

Esperanto kaj handikapo
Mi estas Goran Lakotii. Mi naski$is la 22-an de novembro

1979 en Kutina. Mi estas en rulsefro pro cerebrala paralizo denaske
kaj vivas en malgranda vila$o Batina apud Kutina kun gepatroj
kaj pli juna frato. Mi finis bazan lernejon en "Centro Goljak' en
Zagrebo kaj ekonomian mezlernejon en "Centro Dubrava",
specialan lernejon por infanoj kun handikapo enZagrebo kie mi
finis Esperantan A-kurson kiun gvidis Judita Rey Hudeiek, Mi
partoprenis kelkajn landajn renkonti$ojn kaj 86-an UK en Zagrebo.
Libertempe mi Satas legi bonajn librojn kaj verkas poezion. Mi
revas vidi Brazilon dum UK 2002.

Moto de mia vivo estas: Kion vi donas, Oo""r;:iZirr;;*rn.

KEJA Ce MEJK 2001.
De Ia 18a $is la 21a de oktobro

2001 en Berlino okazis MEJK -
Mezeriropa Junulara Konferenco.

Francio, Hungario, Italio, Nederlando
kaj Kroatio (kiun reprezentis Tomislav
Divjak kaj Marta Kovae). Ciu landa

JK
tis
pa

sereas eefredaktoron kaj brldJ;

venontjara MEJK, okazonta en
Hungario, estos same sukcesa.

Marta Kouai

Pula: Esperanto Ce lnternacia scienca arango

. Lingvojkajkulturoj intertuSigantaj estis la titolo de la 5a Internacia scienca
aran$o kiun organizis Filozofia fakultato en Pula, traktinte la lemonKroatalibro

Ni menciu ke lastatempe Vi5nja Brankovii kunligas esperantistojn el
Istrio per istria retbulteno dum Poree estas grava punkto por la hilelismaj
aktivecoj pizorgataj de Mato Spekuljak

Stephani Strunjek denove
premiita en Finnlando

Stephani Strunjek, lernantino en
la sesa klaso de Elementa Lernejo
Retkovec en Zagrebo, kiu lernas
Esperanton ee Judita Rey Hudeeek,
ankari en 2001 gajnis premion por fabelo
en Esperanto ee la Internacia Konkurso
de Finna Instituto. La Instituto, kies
direktorecon [ansprenos Osmo Buller,
post la posteno de $enerala direktoro de
CO de UEA, jam kelkajn jarojn stimulas
per konkurso infanojn verkantaj
fabelojn. Post kiam en 2000 Stephani
gajnis la duan premion, si gastis pri Es-
peranto en pluraj TV kaj radio elsendoj.
Por Sia tria premio la intereso ne estis
malpli granda. Jen Stephani gastanta en
la zagreba tagjurnalo Veiernji List.

Tempo 4/2001
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Esperanto en Nova estraro de KEL

Filozofia fakultato
La 15an de decembro 2001 okazis en Kneza

Mislava 11 elektoj por la nova estraro de KEL kiu
gvidos nian asocion en la periodo gis Ia jaro 2005.
La jarkunvenon partoprenis reprezentantoj de Es-
peranto societoj Bude Borjan, Kroata Fervojista
Esperanto-Asocio , Liberiga Stelo Osijek, Viktor
Mihovilii Karlovac, S lavonski Brod kaj observanto
el KEJA, La prezidanto estas akademiano Dalibor
Brozovii, vlcprezidantoj Vjekoslav Morankii,
Ankica Jagnjii kaj
estas Spomenka
Pleadin, Marta Kovae
Stilinovii, Marica Brletii, Judita Rey Hudecek.

Ni deziras al Ia nova prezidantaro multajn
bonajn informojn kaj eventojn pri Esperanto en
la venonta mandato.

Esperanto ee la sociologia fako
Vlatka Leskovec, studentino pri sociologio kaj

neesperantisto, iniciatis Esperanton kiel temon en la
novdmbra seminario en la dua jaro ee Sociologia Fako
de Filozofia Fakultato. Tiucele Si venis en Esperanto-
klubon Bude Borjan por informi$i. Si kunlaEoris por
la seminaria laboro kun sia kolegino, kroatino lerninta
Esperanton en Canberra.

Danijela Drakula el Novska preparas
diplomekzamenon pri Esperanta temo,

Danijela Drakula, studentino pri psikologio,
lo$anta en Novska, preparas diplomekzamenon en la
kampo de socia psikologio. Por la diplomtemo Si elektis
Esperantan temon pri sintenoj de esperantistoj, titolita
Teorio de prudenta ago. Post kiam Si enketis

esperantistojn en diversaj kluboj, Si fari$is la plej fidela
uzanto de la Esperanta biblioteko en Zagrebo. Si planas
diplomi$i en 2OO2kaj Tempo tiam resume prezentos
Sian diplomverkon. Interesitoj povas kontakti Sin ce
drakuladanij ela@yaho o. com.

qe uEl\, post [a somera laDorc
ei-foje al Filozofia Fakultato.
KEL traktas kun Ii pri
gastprelegado por studentoj
pri la angla lingvo kaj
literaturo. Lian gastadon
prizorgas D-ro Velimir
PiSkorec kiu lekcias en la
fako pri la germana lingvo de
la koncerna universitato.
Tonkin prelegos ankair pri la
rolo de la angla kiel
mondolingvo por la
studentoj de lingvistiko.

KEL planas profiti de la restado de prof.
Tonkin en Zagrebo por prezenti en Instituto

Fakultato por ke Tonkin dum sia
restado enZagrebo eventuale prezentu, en la
fakultato kie Lapenna lekciis, libron Eseoj pi
Lapenna,

Nova lernolibro pri Esperanto presata

KEL ekde lajaro 1999 forvendis mil lernolibrojn presitaj 
-de 

Izvori. P_or laja_ro 2\\zlzvo\preparas
novan, la 9-an eldonon delaZagreba Lernolibro. funirltoris la lernilon Roger Iqbert, Ivan Spoljarec,

Spomenka Stimec kaj Zlatko Ti"Sljar. La nova lernilo aperos en januaro 20Oi etpliaj mil ekzempleroj.

Prof. Humprey Tonkin en Filozofia Fakultato en Zagrebo
en mafto 2OO2 ?

a

Prof. D-ro Humphrey Tonkin, vicprezidanto
de UEA, post la somera laboro en Zagrebo revenas,

Malferma Societo la noveldonitan verkon de
Tivadar Soros (Teodoro Svarc) Moskerodo eirkail

la morto. Temas pri la verko Pri
holokaristo en BudapeSto el Ia
plumo de la fondinto de
Literahtra Mondo. La libro aPeris
en 1961 kaj estis dum multaj jaroj

Soros ailtoris la anta[parolon.
KEL ektraktas kun Jura

Tempo 4/2001



Japana masa$isto Kalendaroi de Verona invitas
Masayuki Saionji Davor Grgat

instruos en Kroatio

Japana masa$isto, iniciatinto
de Yumeiho-terapio, anoncis sian
alvenon en
kurson pri s

okazigi sem
dum tri tagoj
En Osijek lia seminario povus okazi
same tritage ekde Ia 4a de aprilo
2002.

KEL kontaktas kunlabo-
rantojn en la fizioterapia fako por
efektivigi la seminariojn, La

seminario,
salistoj kaj
tooo kn. La

diplomon de Ia unua grado oni
povos akiri kontrari aldona pago de
soo kn.

lnternacia
Seminario

en Germanio

Internacia Seminario,
tradicia novjara Esperanta junulara
renkonti$o, 6i jare okazis en
nordgermana urbo Rotenburg
(Wumme). La aranSo da[ris sep
tagojn (27 dec - 3jan 2002) kaj gin
partoprenis 314 junaj esperantistoj
el so landoj.

La Internacian seminarion
brile organizis Germana Espe-
ranto-Junularo kaj kompreneble la
etoso dum Ia aran$o estis bonega.
Ci jara Internacia Seminario estis
la 45a kaj gia temo estis Eilropa
Unui|o - idealoj koj realoj. La
programo estis plena je diverstipaj
prelegoj, Iaborejoj, amuzaj kaj
sportaj programeroj, ciunokta
diskejo, ktp. La partoprenantoj
organizite ekskursis al urbo
Bremen. Okazis jam kutima
Silvestra festo kun abunda bufedo
kaj balo.

La Internacian Seminarion
partoprenis, inter multaj junaj
esperantistoj el tuta mondo, ankail
esperantista kvinopo el Kroatio.

Davor Grgat por la jaro 2002
same kiel por antariaj jaroj preparis
etan poskalendaron kun bondeziroj
de Esperanto-Societo "Split" kaj
Societo por Esperanto "Dinko
Simunovii" el Sinj.

Ci-jare Grgat eldonigis
anka[ murkalendaron dedieitan al
Respubliko Poljica, malmulte
konata historia fenomeno al kiu
Grgat rilatas per sia deveno.
Respubliko Poljica, malnova slava
respubliko, dum mil jaroj memstare
vivis antai ol Napoleono detruis
gin'

Verona gastigos Ia 5an
Eriropunian Esperanto-Kongreson
de Ia 23-28a de arigusto 2002.

Kroata Esperanto-Ligo pretas
ebligi al vi partoprenon en Verona,
kie esperantistoj pritraktos Ia
temon E/ek tiuolingvo egaleco - rajto
de la Eil.ropano j. En decembro 2001

la detaloj pri la restado ankorafi ne
estas abundaj. Interesitoj bonvolu
nin kontakti tuj por la detaloj. Se

montri$os kontentiga nombro da
interesitoj KEL organizos
karavanon kun David Rey kiel
gvidanto.

Drama Grupo en Zamenhof-Festo 2001

Drama Grupo de Studenta Esperanto-Klubo sentigas la etoson

Adia[o al la Elropa Lingvoiaro
en Hotelo lnternational

Hotelo International gastigis

kiu aperigis artikolon pri nia programo.

Tempo 4/2001
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NI INSTRUAS EN 2OO2
Kadre de la agado de Kroata Esperanto-Ligo, okazas jenaj Esperanto-kursoj en la Esperanto-

kluboj kaj diversaj lernejoj:"E., 
Esperant-o-societo Bude Borjan enZagrebo okazas 3 kursoj. Komencantan (15 partoprenantoj)

laj konversician (13 partoprenantoj) gvidas Midimir Dujni6 dume la superan kurson ryidas Spomenka

Stimec.
La komencantan kurson en Shtdenta Esperanto-Klubo enZagrebo gvidas Marta Kovad kaj ankal

enKroataFervojistaEsperanto-Asoao okazas la komencanta kurso kiun prizorgas Zlatko Hin5t.

La samnivelan kurson en Esperanto-Societo Rijekagvidas Vladimir Margan kaj $in partoprenas

10 personoj kaj en Esperanto-so.i"to Libeiga Stelo et Osijek kurson por komencantoj gvidas Ivana

Zagar.
Koncerne la kursojn en elementaj lernejoj , enZagrebo kaj aliaj partoj de Kroatio, ili okazas en

jenaj elementaj lernejoj :

1. Osnovna Skola Retkouec (9 kursanoj) - Aleja Javora bb, 10060 Zagreb
Centar za odgoj djece i mladeii Dubraua (5 kursanoj)
Gvidanto Judita Rey Hudeeek- judita.re.y(9zg"te1"hr

2. Osnovna skola Gusiaua Krkleca (6 kursanoj) - BoZidara Magovca 103, 10010 Zagreb
Gvidanto Ida Bogadi - lerneja bibliotekistino, tel.01 6670134 (biblioteko)

3. Udenitki dom, Selska cesta 132, 10000 Zagreb
Gvidanto Darko BlaZii - darko-gi cri us@ yah oo.com

4. Osnovna Skota Marko Maruli1 d.+ kursanoj) - Vladimira Nazora bb, ztsoo Sinj

Gvidantoj Mira Kocjanei6 - Stjepana Gunjade 12,2L}OO Sinj kaj Slavenka Mar5ii
5. Osnovna ikol, Mladost(8 kurianoj) - Karamanov prilaz 3, 10000 Zagreb

Gvidanto Marij a Jerkovii- mj e rkovic(? net,hr
6. Osnorma skoli eiarria Mohirouicii (1 kursano) - Setali5te Drage Gervaisa 2,5121L Matulji

Gvidanto Emil Hrvatin - ulica Branka Laginje 30, 51211 Matulji
T. Osnovna Skola Antun Mihmotic (so ku;anoj) - Antuna Mihanoviia 35, 35000 Slavonski

Brod
Gvidantoj Franjo Gruic - Strossmayerov Trg 5, 31400 Dakovo kaj Nela Dondevi6

Wadimir Dujnii

RETKURSO STARTIS EL OSIJEK

Ekde novembro en Interreto funkcias retkurso de

Esperanto por kroatoj' Funkciigis frin Davor Klobuear

el bsijek. La kurso estas organizlta per lecionoj de la

Zagrebametodo, kun aldono de originalaj ekzercoj por

tiujkiuj volas pliampleksigi sian scion. Kompletigita per

sonmaierialo (kiu prezentas parolan Esperanton) kai

kun ligoj al aliaj TTT-pagoj, la kurso estas

rekomendinda al eiuj kiuj volas lerni per moderna

metodo. Gi trovi$as en la adreso:

http z t t free - os. hi net.hr / eo / .

Diskonigu informon pri $ia ekzisto kaj uzu gin!
Ida B o gadi gvidas Esperanto-kurson
en Elementa lerne.io "Gttstav Krklec"

Tempo 4/2001
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OMAGE AL FORPASINTOJ EN 2OO1
Ni perdis en 2001 plurojn el nioj memb@. Lo kongresoj okivecoj dum lo joro

2001 ne permesis ol ni odioili de ili en lo kongresoj numeroj de Tempo koj ni
publiMgos komunon omoSon ol ili eiuj en lo lasto numero por 2001.'

Radoslav Skalamera
(1e21-2oo1)

La plej elstara
esperantisto en Rijeka,
forpasis en Rijeka la 28an
de aprilo 2001. Li studis
juron sed e esigis la
studadon pro Ia milito.
Partoprenis en naciliberiga
batalo durn la Dua
mondmilito. Ekde 1947 $is
sia emeriti$o li laboris en
la konata kroata taggazeto
Noui list en Rijeka, En la
redakcio de la gazeto li
laboris en diversaj

postenoj, estis jurnalisto kaj poste la eefredaktoro de
la gazeto, Li estis esperantisto ekde 1936. En Novi list
li aperigis tutan vicon da priesperantaj artikoloj kaj
felietonoj. Lia eefa priesperanta verko estas esploroj
pri la historio de Esperanto-Movado en Rijeka, parte
aperigita en Heliko - periodajo de Esperanto-Societo
en Rijeka. Li posedis rie an Esperantan bibliotekon. Lia
tombo trovi$as en Ia pitoreska istria urbeto Brsed, kie
la lastan saluton al li nome de esperantistoj adresis
Vjekoslav Morankii. 

V.M.

Zdenka Ivek
(1e1e-2o01)

Konata esperanti-
stino en VaraZdin, kiu
edukis multajn generaciojn
de varaZdinaj esperantistoj
forpasis en julio 200r. Si
naskifiis en Podgorad apud
NaSice, finis gimnazion en
Nova GradiSka kai mate-Nova GradiSka kaj mate-

matik-fizikan fakultaton en Zagrebo. Post 1948 gis 198I

Vesna Skaljer-Race
(lel1-2000)

Mortis sojle al 2001 en Beogrado. Esperantisto
kaj UEA-membro ekde 1955-56, Si estis kvar jardekojn
delegito pri instruado de lingvoj. Si funkciis kiel
direktoro de Esperanto-Instituto por Serbio $is 1960,

Horozovii en 1991.

Drago Jaklin
(rs22-2OO1)

estis enterigita
majo 2001. Li

an de arigusto
agreb li laboris

diplomojn kaj medalojn.

Davor DuZevid
(1936-2001)

Prof, d-ro pri fiziko kaj doktoro pri tekniko mor-
tis en Zagreb la2an de majo 2001. Li naskigis en D-ol

sur insulo Hvar en 1936. Li estis memlernanto pri Es-

konferencoj.

si instruis matematikon en la gimnazio de VaraZdin
kaj gvidis t
generaciojn
Universalaj
VaraZdin darire havas etan Esperantan klubon.
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JUBILEO DE LA PORTEMPA ZAGREBANO

N I KOLAO ttOH rOV (189 t-1953)
(zagrebano de 1920 tis 1928)

Nikolao Hohlov ... Samalulo de
Baghykaj Kalocsay, li pli mal{iue igis fama
pro siaj verkoj kaj tro frue lasis la verdan
parnason. Tamen al lia poezia heredajo
estas destinita longa kaj glora vivo, car
a[toro de La tajdo estas unu el la plej
elstaraj poetoj.

La nuna datreveno plian fojon
memorigas, ke multaj cirkonstancoj de lia

3l-an de januaro 1891 en Moskvo, kiel Ii
skribis 'Je kvaronversto de Ia muroj de
Iftemlolkaj Iiaj infanaj jaroj pasis en ludoj
inter giaj muroj. En Moskvo Ii finis
komercan lernejon kaj
poStoficisto. Li esperan
1905, kaj en la gazeto Io
aperis liaj unuaj versajoj, ankorari
nematuraj. En l9I8 li forlasis Moskvon,
forveturante kune kun sia edzino en
Poltavon. Tie, en Ukrainio, lin kaptis kaj
mobilizis la blanka armeo. Lia edzino, kiel
polino, sukcesis elmigri en 1919 al Varsovio,
kie Si restis $is 1921.

Celante kiel eble plej rapide
renkontigi kun Si, Ii anka[ forlasis ]a
hejmlandon. En 1920 Ia edzino ankaii
alveturis al li en Zagrebon. Tie al ili naskigis
filo. Kaj denove nostalgio instigis lian
edzinon entrepreni energiajn paSojn por
veturi al Pollando. Ne konante la
cirkonstancojn, Uohlov plenumis Sian
deziron, kaj en 1923 ili estis en Varsovio. Sed
nek laboron Ii povis trovi tie, nek permeson
de Ia pola registaro resti en la lando pli ol
unu jaron - templimo, lis kiu validis lia
elmigrula pasporto, tiel nomataposporto de
Nansen. La edzino neniel volis lasi
Pollandon, Sia amo al la patrujo venkis, kaj
ili devis eksedzigi. Hohlov revenis al
Zagrebo sola. Tiufoje la poeto restis en
Jugoslavio fris lajaro 1928. Li kunlaboris en
Ia gazeto Konkordo, profunde studis
poezian arton, kaj plimulto de liaj versajoj,
kolektitaj en Lo. nilo, evidente estis verkitaj
en Zagrebo. Li tre amis lftoatujon, $ian
inteligentan kaj laboreman popolon,
parolis kroate tiel, ke oni ne povis rekoni
en Ii alilandanon, Ii ee sciis dialekojn de
tiu lingvo, studis kaj tradukis kroatajn
kantojn. Tamen la sopiro al Ia patrolando
eiam pli kaj pli obsedis lin.

Fine li ricevis permeson reveni, kaj
en la jaro 1928 li forlasis Jugoslavion por
ciam. En Moskvo li laboris kiel ekonomiisto
en diversaj entreprenoj, denove edzi$is, kaj
en Iajarg 1931 naskiflis lia dua fiIo - Leonido.

Hohlov aktive partoprenis la
agadon de Ia Moskva esperantistaro, en Ia

La oiltoro kaj lia eefiterko
" Lo t ojdo", reeldotit a en

Dtrdeuac en 7992.

revis verki ion novan, pli maturan ol Ia
tajdo, sed tiuj revoj bedaririnde ne
efekivifris.

Dum la dua mondmilito Hohlov
logis en Ta.Skento, kie Ii donis eiujn siajn
fortojn por la venko, organizante
industriajn entreprenojn sur Ia nova loko
kaj instruante homojn labori per moderna
maSinaro. Li revenas Moskvon en 1944 post
grava malsano, same
Esperanta vivo, sed j
mem, nomante sin "es

Hohlovmortis Ia 26-an
Moskvo pro apopleksio. Li ripozas en la

Morto de Danton de A. N. Tolstoj, Koln, 1928;
Oriennjfabeloj de DoroSevie, Leipzig, 1928;
BelaJoe deM. Saunders, London, 1929, kune
kun J. Blaikie; Histoio de la mondlingvo d.e

E. Drezen, Leipzig, 1931, kune kun
Nekrasov) libroforme aperis nur: La morto
de la delegito de IIEA (Zagrebo, 7924),
komedieto sufiee Sablona kaj supraja, kaj
Iia eefuerko - Ia poemaro La tajdo )Kotn,
1928). Nur kvardek versajoj estas en tiu

de vera humaneco, kiel Mia patrujo, enkin

kvazai superplenigantaj eiun verson per
klara kaj simpla lingvo, per riproea ritmo
kai muzikecol Ne va'ne Hbhlov'metis al sia
Iibro moton de P. Verlaine: De la musique
avant toute chose ... - eiu lia verso havas
kvazafi sian muzikan subtekston, iun
akompanantan melodion. Sed la eeta trajto
de tiii versajoj estas bildeco: Hohlov
majstias rezonadon per bildoj, eiam
neatenditaj kaj eiam trafaj, tial ]iaj p_lej

filozofiaj versajoj estas plenaj de belo kaj
earmo.

La koro de Hohlov eiam estis kun

al la patrio lin revenigis. Kaj inter Ia popolo,
konsiruanta socialismon, li sciis trovi sian
lokon' 

B.Tomodo
(el "HungaraVivo")

EU)

ll3
nla

Tutunia Societo por Kulturaj Interligoj kun
Aliaj Landoj fl/OKS), tradukis, partoprenis
kompiladon de rusa-Esperanta vortaro, kaj
faris grandan porliteraturan organizan
Iaboron. Tie ei, en Moskvo, estis verkita
anka[ ]ia studo pri la Esperanta stilistiko,
kies manuskriptb evidente pereis dum la
milito. Li -entuziasme studis kaj
propagandis marksismon-leninismon, kaj
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Predrag Matveievid

MEDITERANEA BREVI ERO
Aliro al Mediteraneo (hipotezas;

certan punkton de kiu ni ekiras' slrandon

Ci tie kiel startpunkto estas elektita
Adriatiko, lis orienta flanko. La norda
bordo de s
Bosporo, p a
adriatikab e

Mediteraneon.
Ni ee sternigas:

kioman lan maro $i
ampleksas. I vidis gin
ekde Faziso Heraklo-
kolonoj en I olo en la
direkto de Oriento al Okcidento,
subkomprenante gian naturan limon al la
Nordo, kaj neglektante Ia alian el la Sudo...
La araba sa$o nin instruas ke Mediteraneo

geografi^o.
Giaj Iimoj estas markitaj nek per

spaco ner per tempo. Ni ne scias kiel ilin
difini nek per kio: ili estas nek ekonomiaj
nek historiaj, nek Stataj nek naciaj. La
mediteranea "Kretocirklo" konstante
merkatas kaj viSetas, Ia ondoj kaj Ia ventoj,
riskoj kaj inspiroj gin plivastigas ari
Srumpigas lari siaj kriterioj.

La ecojn de Mediteraneo ni ne
malkou'as nur ce Ia propraj bordoj. En la
mondon el lian havenoj startis la
esploristoj de la Nova mondo. Aliborde de
aliaj, pli grandaj maroj ni renkontas iliajn
spurojn, plie sude ol norde. Jam de Ia mito-
epokoj laArgonaritoj spuris Ia oran Saffelon
gis Koleido. Antikvaj afrikaj civilizoj antariis
la mediteraneajn kaj sian heredajon
postlasis al ili. De la azia grundo venis
profetoj kaj tri grandajn religiojn
disvastigadis lari la tuta bordo. Sur
Mediteraneo koncipigis Etropo ...

La Silka vojo prancis ei tie. La
Sukcena same. Diversdirekten gvidis la
vojoj de salo kaj spicoj, oleoj kaj parfumoj,
Stofoj kaj ornamajoj, ilaroj kaj armiloj, scioj
kaj sciencoj, artoj kaj perceptoj. La grekaj
emporioj ne estis nur foirejoj, sed anka[

ambasadejoj. La[ la romiaj Soseoj taksatis
la potenco de la imperio sed ankaii
diwasti$is la civilizo. Mediteraneo ne estas
nur historio.

Estas malfacile malkovri kio nin
pelas eiam denove, lai tiu a[ alia maniero,
provi komponi Mediteranean mozaikon Ia
pasean kaj la nuntempan, ankorarifoje
katalogi $iajn konatajn konsistopartojn,
denove kontroli kion eiu el ili signifas
aparte por ni au kiom ili valoras unu al Ia
alia: EIropo, Magrebo kaj Levanto;
judeismo, kristanismo kaj islamo; Talmudo,
Biblio kaj Korano: Ateno kaj Romo;
Jerusalemo, Aleksandrio, Konstantinopolo
kaj Venecio; la grekaj dialektiko, arto kaj
demokratio; Ia romiaj juro, forumo kaj

respubliko; Ia antikva araba instruo; Ia
provenca kaj la kataluna poezioj; Ia itala
renesanco; Hispanio dum diversaj epokoj,
edifaj kaj kruelaj; la sudaj Slavoj ee
Adriatiko, Dubrowrik. Popoloj kaj rasoj dum
jarcentoj ei tie intermiksi$is, kuni$adis,
kontra[staris unuj al aliaj, eble ee pli ol ie
ajn sur ei tiu planedo: oni kutime troigas
akcentante iliajn similevojn k^j
reciprokadojn, neglektante malsamecojn
kaj konfliktojn. En eiu nacia kulturo
prezenti$as kuj konfirmemas la
mediteraneaj identecoj, malsamaj e[ Ia
aliai idem, nec unum.

La mediteraneaj partikularecoj ne
inkluzivi$as senpere en aliajn tutojn, ne
eniras eiujn spacojn de kontaktoj de Ia
marbordo kun Ia kontinento, de la Sudo
kun la Nordo, de la Nordo kun la Sudo.
Pluraj kontraridiroj markis la civilizojn kaj
kulturojn, la malnovajn kaj Ia novajn; post
Ia helena kaj la romia, la italan kaj la
francan, la katalunan kaj la hispanan, la
egiptan, magreban, kaj ee la kroatan, parte
ankari la slovenan, serban a[ montenegran,
la macedonan kaj la bulgaran, verSajne
ankari la aliajn, antai la grek-romiaj epokoj,
paralele kun, a[ post ili. Mediteraneo ne
estas originala tradicio.

AI $i ne konvenas kriterioj malpli
vastaj ol la mediteraneaj. Ni perfidas frin
alirante al $i de Ia e[rop-centrisma
starpunkto (kiel al la escepte latina, roma

arl romanika produkto;, rigardante gin el
la vidpunkto panhelenisma, tutaraba a[
cionisma, priju$ante gin el la starpuntko de
ia ajn partikularismo, nacia, religia ari
partia. La veran bildon pri Mediteraneo
misformadis ne nur diversaj historioj sed
ankari diversaj perceptoj pri la historio:
fanatikaj tribunoj kuj religiemaj
ekzegezistoj, sciencistoj sen fantazio, kaj
predikantoj sen propra konvinkiteco,
oficialaj analizistoj kaj okazaj poetoj. Statoj
kaj religioj, regantoj kaj prelatoj,
legdonantoj sekularaj kuj ekleziaj
eiamaniere dividadis ei tiun spacon kaj
liajn homojn. La Mediteraneaj interligoj
rezistis eiujn dividojn. Mediteraneo estas
pli ol aparteno.

Ciu parolo pro $i suferis je

vidvinoj volvitaj en nigro; havenoj, Sipoj,
navigantoj kaj invitoj al voja$oj;
navigadoj, Siprompigoj kaj rakontoj pri
ili; oranfro, mirto kaj olivo; palmoj, pinoj
kaj cipresoj; Iukso kaj mizero; realo kaj
iluzio; vivo kaj revo. Tiajn, eble
neeviteblajn motivojn misuzis la
leneralaj lokoj de la literaturo: priskribo
kaj ripetado, patoso. La Mediteranea
retoriko servis al demokratio kaj

En preskari eiu epoko, sur eiuj partoj
de la marbordo ni konfrontas la
mediteraneajn harmoniojn kaj
kontraiecojn: unuflanke klareco kaj formo,
geometrio kaj logiko,le$o kajiusto, scienco
k^j poetiko; aliflanke e io gin
kontrarlstaranta. Sanktaj libroj pri

letargio. Ateno kaj Sparto. La Dioniza frojo
kaj la Sizifa roko. "Homo kiel kriterio'kaj
Prokusto ekster la skemo de sia lito. Romo

kai la persekuto de la juda diasporo. Tiuj
komunecaj trajtoj foje negatas. alifoje
reciproke kompleti$as. La Renesanco ne
tute sukcesis venki la Mezepokon sur
Mediteraneo.

demagogio, al libero kaj al tiranio. La

El lakroata: Lucija Boriic
(Fragme nto publiki git a

kun permeso de la aitoro)
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Libroi eldonitai okaze de UK en Zagrebo...
haveblaj ee la libroservo de KEL

Eseoj memore al Ivo
Lapenna impona 417 pafralibro,
redaktita de akademiano Carlo
Minnaja kaj eldonita sub arispicio de
Internacia Scienca Instituto Ivo
Lapenna ee www.kehlet"com en
Danlando. La personecon de
Lapenna prilumas 47 artikoloj el
plumoj de liaj diverstipaj
kunlaborantoj. La zagreban vivon de
Ivo Lapenna en la libro prezentis
Zlata Flego. Eldonisto kaj teknika
prizorganto de la libro Torben
Kehlet forpasis la 31an de majo 2001

dum la redaktado de la libro. Prezo

ee KEL: 30,00 ELJR

Internacia Kongreso Universitato Zagrebo 21.-28 Julio 2OO1 estas la kolekto de prelegoj
okazigitaj dum UK enZagrebo kadre de la54a I.KU - Internacia Kongresa Universitato. Rektoro de la
universitata sesio en Zagtebo estis Prof. D-ro Dalibor Brozovi6 kaj lia helpanto - vicrektoro D-ro Velimir
Pi5korec. La kolekto enhavas kontribuojn de Prof. Grant Goodall pi nova ehrovoj en lingvistiko. Prof. Amri
Wandel pri SETI; Dialogo kun ekstertcra kulntro; D-rino Marjorie Boulton pri Interkulntraj rilatoj en furora
romarueio; Prof, Lee Chong-Yeong pi Socialismo kaj ekonomia evoluo - lecionoj el la cina ekonomia evoluo;

D-rino Sabine Fiedler pi Esperanta Frazeologio - Spegulo de kulntro; D-ro Franz-Georg Rossler pi I'a ruuiko
- dialogo inter la kulruroj; Prof. Marfro La Torre pri Kaj edukmodeloj por la homidoj de la tria larmilo. La
prelegaron redaktis Michela Lipari,
Prezo: 5,20 EUR

Lingiw:r Plarrado
h:ri

Leksihologio

Languargt} Plannirrg
and

Lerxicology

Ak6dhlo dc E3peranto
Z&r$ ?ft]!

S*t

?ffi::. 
"^ 

:"' ;#:r",'#:",:x'"1 >
Asocio de Interna Mongolio eldonis
dulingvan Esperantan kaj la 6inan
lernilon Esperanto ne estas nTtr
linguo de Spomenka Stimec. La
verkon 6inigis Harpina. Post kvar
el6erpitaj eldonoj en Kroatio, tio
estas la unua eldono kun tradukoj
de la lecionoj. KEL preparas novan
(kvinan) eldonon de la lernilo por
postkomencantoj.

(Ia t:erko korsttltebla en biblioteko. ne vendata
en Kroatio sed en Cinio.)

NE EETAS
NUR LINGVO

enETlcflEiEt
*

Vwkis Spdtcnka.rim
*

Olrugr n .Piu

EspemtrAsio & lrl@ MmSolio

A5E Hi6lsutf'dqHl*

Lingva planado kaj leksikologio estas 286-paga kolekto de prelegoj de Ia samnoma postkongresa simpozio

de Esperanta Akademio okazinta sub la arispicio kaj en la ejoj de Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj en julio 2001.

La libron redaktis Christer Kiselman kaj Geraldo Mattos kaj presis lin Fonto en Brazilo. La prelegoj de 17 fakuloj, en

Esperanto kaj la angla lingvoj
Prezo: 12,50 EUR.


