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Ministerio pri kulturo aprobis du projektojn pri Esperanto
kiel nemateria kultura heredaĵo
Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj festis sian 50-jaran jubileon
Bjelovaraj esperantistoj al sia urbo 2021
Novaj T-ĉemizoj de KEL

PROJEKTOJ:

Karaj legantoj
Jen la aŭtuno de la jaro 2021!
Kia jaro! Malfacilas trovi similan
en la historio de la homaro. Kiu
estis povinta imagi ke ni vivos
sub maskoj dum la tuta jaro, ke ni
ne rajtos renkontiĝi, ke oni devos
distanci unu de la alia, ke brakumoj
inter la geamikoj ne plu estas
rekomendataj, ke oni ne plu iros
labori al laborejoj, sed kie ajn eblas,
laboros „de hejme“... Necesas kon
troli ĉe certa san-instanco ĉu rajtas
renkontiĝi kvin, dek aŭ dudekkvin
homoj tiutage, depende de la
premoj de la viruso. Multaj homoj
portas en siaj poŝoj la COVIDdokumenton, la dokumenton kiu
pruvas ke oni ricevis minimume
unu vakcinon, prefere du, plej bone
tri vakcinojn kontraŭ la kronviruso.
Tiaj kronvirusaj dokumentoj, popole
nomataj la Covid-pasporto en
Kroatio validas 365 tagoj post la lasta
vakcinado. Kia vivo!
Kroatoj aldone suferis pro
tuta serio da tertremoj kiuj skuas
la landon de tago al tago. Se ni
devus elekti kio estas pli terura,
ĉu la kronviruso aŭ tertremo, eble
tertremo gajnus la unuan lokon en
tiu terura duopo.
En la etoso de la epidemio Ren
kontiĝo de meteoritoj en Hrašćina
atingis sian kvarjarcentan jubileon
kaj Esperanto-Societo Trixini havis
sian kulturan programon majfine, la
29an de majo 2021.
En tia etoso, Unuiĝo de kroataj
blindaj esperantistoj atingis sian 50an jubileon kaj havis etan aŭgustan
feston kun la eksterlandaj geamikoj
en Premantura, en la tiea Blindula
centro. Raportas la partopreninto el
Serbio, Nedeljka Ložaić kaj Attila
Varró el Hungario.
En la malfacilaj kondiĉoj
esperantistoj el Bjelovar preparis
sian feston Bjelovaraj esperantistoj
al sia urbo kiu okazis de la 23a
ĝis la 25a de septembro 2021, kun
bunta programo. Speciala buso
veturigis kroatajn esperantistojn
por la ĉi-jara jarkunveno de kroata

Esperanto-Ligo en Bjelovar la
25an de septembro 2021. La urbo
Bjelovar finance helpis por okazigo
de la evento kaj Departemento Bje
lovar-Bilogora aldonis la sumojn
de 15.000 kaj 7.000 kunaoj por
du projektoj prezentitaj dum la
aranĝo. Bjelovaranoj publikigis la
esperantan eldonon de poezilibro
de la bjelovara poeto Željko Sabol
mortinta en 1991 okaze de lia 80-a
naskiĝ- kaj la 30-a morto-datreveno.
Ni prezentas la paroladon de la
bibliotekistino Irena Rašo okaze
de la omaĝo al la poeto en Popola
biblioteko Petar Preradović. Omaĝe
al Željko Sabol estis la titolo de la
dokumenta ekspozicio. La alia kun
zorgo preparita ekspozicio rilatis
al la kroataj ZEOj (Zamenhofaj
Esperanto-objektoj), kiuj eniros
libreton Pasporto tra Zamenhofaj
Esperanto-objektoj.
Željko Gubijan el Vrbovec
havis dokumentan fotoekspozicion
en Dolĉaĵejo Zagorje (Bjelovar).
Dum dudeko da homoj jar
kunvenis, la gaja grupo de ses iamaj
membroj de Studenta EsperantoKlubo la 25an de septembro mont
grimpis al Velebit.
Somerfine en Zagrebo okazis
la 10a monda festivalo de literaturo
al kiu venis ankaŭ la slovena poeto,
prozisto kaj eseisto akademiano kaj
eksa vicprezidanto de la Internacia
PEN Boris A. Novak. La nevo de
slovena esperantisto Leo Novak
(kiun murdis germana ŝtatpolico
dum la okupado de Maribor en
1941) kun intereso vizitis niajn ejojn
en Vodnikova 9 kaj informiĝis pri
la farto de Esperanto en Kroatio.
Ni publikigas kun lia permeso lian
poemon pri lingvoj Vojaĝado el
lia impona verko 44.000-versa La
pordo de la nereveno.
Ĉar la tertremo detruis la
deponejon de la zagreba Kultur
centro Travno (kio estas la nuna
nomo de la iama esperanta firmao
Internacia Kultura Servo), oni devis
malplenigi la arkivejon. Kroata

ESPERANTO – NEMATERIA HEREDAĴO DE RESPUBLIKO KROATIO
Esperanto-Ligo tiel heredis parton
de la libroarkivo de Internacia
Kultura Servo kiun altransportis
Ivan Špoljarec. La pli granda parto
de la libroarkivo iris al Đurđevac,
ĉar Dokumenta Esperanto-Centro
disponas pri pli da spaco kaj akceptis
la librajn arkivojn de la iama IKS.
Ankica Jagnjić ekde septem
bro gvidas du projektojn lige al
Esperanto kiel protektita nemateria
heredaĵo en Kroatio, por kiu
Ministerio pri kulturo kaj medioj
aprobis sume 20.000 kn.
La projektoj nomiĝas Protekto
de nemateria kultura heredaĵo kaj
Diĝitigo de kultura heredaĵo.
La komenca kunsido okazis
la 15an de septembro. Kadre de la
projektoj okazis seminario pri tradukoj
de la kroata literaturo al Esperanto la
2an de oktobro, gvidita de Spomenka
Štimec. Dum la seminario oni omaĝis
al la unua traduko de la kroata
literatruo al Esperanto, kiu ekestis en
la jaro 1911 kaj kiun esperantigis la
bjelovara esperantisto Fran KolarKrom. Tio estis la verko de la fama
kroata klasika verkisto August
Šenoa, La Trezoro de l’ oraĵisto.
Ĉe la ĉi jaraj Belartaj Konkursoj
la premion por la infanlibro de la jaro
gajnis la kroata Eldonejo Dokumenta
Esperanto-Centro en Đurđevac pro
la verkoj La aventuroj de Jombor
kaj Miki, kun la desegnaĵoj de Ivana
Pleskina.
Se la cirkonstancoj estus favo
raj, Vladimir Dujnić el Hrvatska
Kostajnica ŝatus okazigi programon
lige al la centdeka jubileo de la eldono
de la libro Konfeso de Milka Pogačić,
eldonita en Kostajnica en 1913.
Ĉu vi ŝatus havi nian novan
Esperantan ĉemizon el Kroatio
kiun desegnis Mihaela Cik? Prezo:
100 kn plus poŝtkostoj. Mendu
per
esperanto@zg.t-com.hr
aŭ
0914617550.

Ministerio pri kulturo kaj medioj de Respubliko
Kroatio akceptis en 2021 financi du projektojn kiujn
proponis Kroata Esperanto-Ligo, kadre de la publika
konkurso en 2020.
Ankica Jagnjić kreis ambaŭ projektojn. Por unu
titolita Esperanto – la diĝita prilaboro de la nemateria
kultura heredaĵo, KEL ricevis 5.000 kn kaj devas krome
aldoni proprajn rimedojn.
La dua projekto titoliĝas Protektado de nemateria
kultura heredaĵo. Por ĝi estis aprobitaj 15.000 kn (KEL
devas aldoni siajn proprajn rimedojn por efektivigi la
projekton.)
La limdato por fini la projekton estas la 15a de
decembro.
Membroj de KEL priparolis la projekton dum la
unua laborkunsido okazinta la 15an de septembro 2021
kaj transprenis la jenajn taskojn:
Kreo de la nova retejo de Kroata Esperanto-Ligo.
Tiun fakon prizorgos Mihaela Cik, Robert Milijaš kaj
Roberto Maglica.
Skanado de la plej malnovaj esperantaj libroj el nia
biblioteko. Prizorgontoj: Ankica Jagnjić, Đivo Pulitika
kaj Vladimir Dujnić.
E-katalogo de nia esperanta biblioteko. Prizorganto
Ankica Jagnjić.
La sona surbendigo de la kroata litearturo en
Esperanto. Prizorganto Tea Kučinac
Ekspozicio pri Esperanto en Elementa lernejo
Zamet, Rijeka. Prizorgas Spomenka Štimec
Lingvaj seminarioj pri la Zagreba metodo kaj
edukmaterialoj en la retejeo kaj jutubo. Prizorgas Kruno
Tišljar kaj Đivo Pulitika.
Seminario: tradukoj de la kroata literaturo al Espe
ranto. Prizorgas Spomenka Štimec.
Laborgrupo: Kiel traduki esperantajn kantojn kaj
poezion? Prizorgas Neven Mrzlečki.
La unua seminario dum kiu la ĉeestintoj informiĝis
pri la tradukoj al la kroata literaturo al Esperanto okazis
la 2an de oktobro 2021.
							
					S. Štimec

Agrablan legadon!
Spomenka Štimec
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ESPERANTO
- KROATA KULTURA HEREDAĴO
Sabaton, la 2an de oktobro 2021 Spomenka
Štimec, esperantlingva verkistino el Kroatio, re
daktorino kaj tradukistino prezentis al la ĉeest
intaj 16 esperantistoj la enkondukan parton de
la seminario pri la kroata literaturo en Esperanto.
Pluraj aŭskultintoj el aliaj landoj ĉeestis per la
Zoom-programo. La seminario okazis kadre la
seminario pri Esperanto kiel nemateria heredaĵo de
Respubliko Kroatio.
Per la persona interesa stilo Spomenka gvidis
la ĉeestintojn de la praaj komencoj de Esperanto en
la jaro 1889 en Osijek (honore al tiu jaro Kroata
Esperanto-Ligo lanĉis kelkajn T-ĉemizojn kun la
koncerna jaro). La ĉeestintoj povis tuŝi la unuajn
librojn de Šenoa kaj Milka Pogačić kaj konatiĝi
kun la unua poezikolekto el la kroata literaturo,
kompilita de Mavro Špicer. La publiko povis vidi
la fotojn de la ĉambro en kiu verkis Mavro Špicer.
Danica Bedeković Pobjenička kaj Mavro Špicer
estas la aŭtoroj de la unuaj lerniloj kaj vortaroj en
Esperanto el la jaro 1909. Ili aktivis por la fondo de
la unua Kroata Esperantista Unuiĝo el la jaro 1909.
Ni havis la okazon foliumi la unuan numeron
de la Kroata Esperantisto kiun redaktoris Danica
Bedeković Pobjenička. La revueto aperadis dum
du jaroj. Ni aŭdis la komencan bondeziran kanton
de Petar Preradović el Kroata Esperantisto “Mia
ŝipo” en la traduko de Mavro Špicer, publikigita en
la unua numero.
Ĉiuj tiuj raraĵoj troviĝas nun en la biblioteko
de Kroata Esperanto-Ligo, ĉirkaŭitaj per la ŝatantoj
de la nobla lingvo Esperanto, kiu fokusiĝas al
egaleco de ĉiuj homoj en la mondo, proponante al
ili la egalan ŝancon por la komunikado.
La seminario finiĝis per la tosto
al Fran Kolar Krom kiu en Bjelovar
antaŭ 110 jaroj esperantigis La trezoron
de la oraĵisto de August Šenoa.
Al ĉiuj kiuj ne havis okazon ĉeesti
tiun interesan enkondukan prelegon de
la seminario pri la heredaĵo de Esperanto
kaj pri la unuaj literaturaj tradukoj de
la kroata literaturo en Esperanto, ni
rekomendas la kroatlingvan artikolon
en Vijenac 385 - Matica hrvatska
(https://www.matica.hr)
Mirna Bahorić Vrandečić
Laborkunsido pri projektoj pri nemateria
kultura heredaĵo. Fotis Roberto Maglica
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50-jara jubileo de KUNE
Programo: Najbaroj kun ni
okaze de la 50-jariĝo de KUNE
(Kroata Unuiĝo de Nevidantaj Esperantistoj)
La ĉefa aranĝo okaze de la grava 50-jara jubileo
de KUNE okazis de la 19-a ĝis la 22-a de Aŭgusto 2021
en feria kaj rekapabliga centro de Kroatia blindulasocio
en Premantura. KUNE invitis esperantistojn el
najbaraj landoj partopreni la renkontiĝon organizitan
en alloga apudmara loko. La celo de la program estis
montri atingaĵojn de la Unuiĝo kaj serĉi eblecojn
vigligi Esperanto-movadon inter la nevidantoj. Deko da
blindaj esperantistoj kaj amikoj de Esperanto venis al
Premantura el Hungario, Serbio, Aŭstrio kaj, la aliaj
bedaŭrinde ne alvenis, kaŭze de la epidemio kaj la aliaj
baroj.
Antun Kovač, la prezidanto de KUNE, prezentis la
50-jaran organizitan agadon de nevidantaj esperantistoj
en Kroatio kaj kunlaboron kun aliaj esperantistaj
organizoj.
Dum tiu periodo KUNE havis riĉan eldonan
agadon en Brajlo. Estis eldonitaj utilaj lernomaterialoj,
i.a. lernolibro de Dušan Maruzzi kaj poste la lernilo laŭ
la Zagreba Metodo, Metodiko pri instruado de Esperanto
de Rudolf Rakuša, du vortaroj, kvar kantaretoj kun
tekstoj en Esperanto kaj muziknotoj ktp samkiel gravaj
verkoj el la kroata literaturo kiel ekz. Mirindaj aventuroj
de metilernanto Hlapiĉ. De 2004 ĝi kunlabore kun
Kroata Esperanto-Ligo eldonas sonrevuon Tempo kiu
estas sendata al pluraj landoj.
Grava kontribuo al internacia Esperantomovado estis organizado de kvar kongresoj de blindaj
esperantistoj: en Zagrebo, Kraljevica kaj Premantura.
Pluraj membroj de KUNE partoprenis Internaciajn
Kongresojn de Blindaj Esperantistoj, preparis referaĵojn
pri kongrestemoj (Antun Kovač) kaj du el ili (Tomislav
Karlović kaj Dragan Štoković) dum pluraj jaroj estis
estraranoj de LIBE.
Personoj kiuj pleje aktivis en la Unuiĝo estis: Ivan
Krznarić, unu el ĝiaj fondintoj, Tomislav Karlović,
ĝia longjara prezidanto, Boris Topalović kiu dum jaroj
instruis Esperanton al la membroj, Antun Kovač, ĝia
nuna prezidanto kaj Dragan Štoković, sekretario de
KUNE kaj la dua sekretario de LIBE.
Nedeljka Ložajić parolis pri la instruado de
Esperanto en blindullernejoj en eksa Jugoslavio.
Esperanto estis instruata ĉefe en blindullernejoj en
Zemun kaj Zagrebo.
La direktoro de Blindulinstituto en Zemun,
Veljko Ramadanović, kiu nek estis blinda, nek parolis
Esperanton, senĉese apogis Esperanton kaj nemezurebla
estas lia merito pri dissemado de Esperanto inter la
blinduloj. Li estis unu el konsilantoj de UABO (Universala
Asocio de Blindul-Organizaĵoj) kaj li iniciatis instruadon
de Esperanto en Instituto por blinduloj en Zemun. Tie,
en presejo „Nova svetlost“, estis presitaj en Brajlo pluraj
valoraj kaj utilaj libroj en la Internacia lingvo (26 en
Brajlo kaj 3 en nigra preso). La libroj estis vendataj
malmultekoste aŭ sendataj senpage al interesiĝantoj.
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En la jaro 1926 d-ro Dušan Maruzzi instruis
Esperanton en du jugoslavaj blindulinstitutoj. En la jaro
1927 jugoslavaj blindaj esperantistoj fondis la klubon
«Nova lumo» kun la celo disvastigi Esperanton inter la
jugoslaviaj blinduloj. La Klubo aliĝis al UABO en la jaro
1932. La Movado plivigliĝis kiam Esperanton tie instruis
Branko Rajšić, fotisto el Zemun, kaj Petar Pesić,
nevidpova bibliotekisto en la Instituto Biblioteko. La
lernejo nun portas lian nomon. Li tradukis en Esperanton
libron pri blinda partoprenanto en naciliberiga batalo
dum la dua mondmilito kaj la libro estas eldonita en
Brajlo.
Gelernantoj de la Lernejo aktive partoprenis en
E-movado. Per Lerneja radi-stacio ili kontaktis kun
eksterlandaj esperantistoj, korespondis, partoprenis
IKBFE-jn kaj preparis referaĵojn pri diversaj temoj.
Vladislav Stefanović estis unu el la ĉefaj gvidantoj
de Esperanto-movado inter la blinduloj en Jugoslavio.
Li estis tiflopedagogo kaj instruisto pri la germana kaj
Esperanto en Blindullernejo Veljko Ramadanović. Dum
li laboris en la Instituto kaj ĝis lia emeritiĝo en la jaro
1966 Esperanto estis deviga por ĉiuj gelernantoj de la
Instituto. Li estis unu el ĉefaj fondintoj de Jugoslavia
Unuiĝo de Blindaj Esperantistoj (JUBE) kaj ĝia plurjara
prezidanto. Li multe laboris kun kaj por la blinduloj kaj
pro liaj meritoj kaj kontribuo al plibonigo de la vivo de
la nevidantoj li estis distingita plurfoje.
Plej multe li okupiĝis pri disvastigo de Esperanto
inter la blinduloj, ĉiam emfazante grandan signifon de
la lingvo por fari internaciajn kontaktojn kaj interŝanĝo
de spertoj.
Etelka Kiš, socia laboristino, en la Instituto instruis
Esperanton al la gelernantoj fakultative ekde la jaro1966
ĝis sia emeritiĝo en la jaro 1988. Ankaŭ poste ŝi gvidis
kursojn kaj instigis organizadon de renkontiĝoj de la
gelernantoj kun eksaj gelernantoj. En lernejaj jararanĝoj,
ŝiaj Esperanto-lernantoj ĉiam kontribuis en la programo
deklamante aŭ kantante en Esperanto. En la Lernejo ofte
gastis elstaraj esperantistoj kiuj parolis pri siaj spertoj
kaj kontaktoj kun aliaj esperantistoj. La gelernantoj
partoprenis kunvenojn kaj aranĝojn de vidantaj
esperantistoj tre aktive partoprenante en la agado de la
kluboj.
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Esperanto-movado inter la blinduloj en Kroatio, laŭ
rememoroj de iuj esperantistoj, komencis disvastiĝi jam
en la jaro 1908. Tiam Branko Štriga, blinda instruisto,
lernis Esperanton kun siaj vidantaj universitataj kolegoj.
Esperanto estis instruata ankaŭ en Domo de blinduloj
en Popovača en la jaro 1920. Blindaj Esperantistoj
partoprenas internaciajn kongresojn de blindaj
esperantistoj.
En la jaro 1935-a, profesoro Ivo Lapenna, gvidis
Esperanto-kurson en Instituto por edukado kaj klerigo
de blindaj infanoj en Zagreb, Ilica 83. Ekde la jaro
1953 Esperanto estas instruata kiel deviga instruobjekto
en Lernejo por blinduloj Vinko Bek en strato Vladimir
Nazor 53.
Karlo Muhar kaj Boris Topalović instruis
Esperanton al nevidantaj Esperantistoj en Kroatio dum
pluraj jaroj kaj aktive partoprenis la movadon.
Dragan Štoković parolis pri projekto per kiu
gelernantoj de elementaj lernejoj en Istrio estis
informataj pri la vivo de la nevidantoj. Oni prezentis
al ili Brajlan skribon, movadon per blanka bastono,
„malluman restoracion“ kaj diversajn helpilojn.
Zlatko Kuftić, prezidanto de Istria blindulunio,
salutis la gepartoprenantojn en Esperanto kaj prezentis
agadon de la Unio. Li disdonis al la partoprenantoj
broŝuron pri blindulhelpiloj, eldonitan de la Unio.
La temo de la referaĵo kiun prezentis Attila Varró,
multjara Esperantisto kaj iama redaktoro de „Esperanta
Ligilo“, estis: Perspektivoj de Esperanto inter la blinduloj
en la regiono. Li parolis precipe pri lernado de Esperanto
nun en la tempo de florado de novaj teknologioj kaj
ŝanĝoj pro la integrita klerigo de la nevidantoj. Pro sia
entuziasmo pri Esperanto kaj bona uzo de la lingvo, li
estis unu el brilaj punktoj de la renkontiĝo.
Ni ĝuis allogaĵojn de Pula kaj Premantura. Ni
naĝis en la maro, promenis tra freŝaera arbaro, diskutis kaj
disputis pri diversaj temoj. La etoso estis agrabla. Sur la
strando kaj en la restoracio ni montris, ke Esperanto vivas.
Ni esperu, ke similaj regionaj renkontiĝoj okazos
denove por instigi disvastigon de Esperanto inter la
nevidantoj kaj internacian kunlaboron.
Gratulon al KUNE pro grava jubileo! Ni deziru, ke
KUNE vivu longe kaj vigle!
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Nedeljka Ložajić

Esperanto inter blinduloj
Kiam oni festas, oni volas ne nur rememori pri
pasintajbrilaj jaroj. Oni samtempe ŝatus ankaŭ iom
antaŭvidi la estontecon. Tial Antun Kovaĉ - la nuna
prezidanto de KUNE - donis al mi la tieldirite etan
taskon paroli iomete pri tiu estonteco. Mi do nun devus
antaŭvidi, eĉ antaŭdiri, kiun rolon Esperanto ludos
estontece en la vivo de blinduloj.
Nu, tiu tasko verdire ŝajnas al mi tamen iom pli
malfacila ol estis akcepti la afablan inviton partopreni la
festadon. Ĉu mi estas aŭguristo? Kompreneble ne, decas
tamen almenaŭ klopodi plenumi la ricevitan taskon.
Esperanton ties iniciatinto eltrovis por proponi
ilon, pere de kiu homoj parolantaj malsamajn lingvojn
havu la eblon facile komunikadi inter si. Kaj li efektive
sukcesis principe.
Esperanto evidente funkcias ĝis nun. Ni scias per
sperto, ke Esperanto estas eĉ multe pli ol nur lingvo. Uzantoj
de Esperanto kutime deziras ne nur interŝanĝi informojn,
sed ankaŭ dividi simpation, amikemon. Tiun karakteron de
Esperantoo ni nomas la interna ideo aŭ idealo.
Kiel ankaŭ sciate, blinduloj speciale ekaprezis
Esperanton kaj intense uzis ĝin, precipe inter la du
mondmilitoj. En certaj landoj tiam instruado de E-o en
blindullernejoj fariĝis parto de la instruplano ( ankaŭ en
la tiama Jugoslavio).
Multaj parolas nostalgie pri Esperanto kiel deviga
lernobjekto. Mi mem ne estas konvinkita, ke per devigo
oni efike povas fari ion alloga, kvankam tiumaniere
oni almenaŭ konsciigis la edukatojn pri la ekzisto de
Esperantoo kiel relative facile ellernebla lingvo, do utila
internacia interkomunikilo.
Sed ni saltu al la nuna tempo, ĝi estas ja pli proksima
al la estonteco. Kaj ĉi tie sekvas bedaŭrindaj spertoj.
Ŝajnas, ke nuntempa averaĝa homo ne vere sentas
bezonon je artefarita lingvo. Jam ekde jardekoj la angla
ekrolis praktike kiel internacia lingvo. Eĉ ne necesis
reglamenti pri tio. Angla lingvo per glata procezo fariĝis
komuna lingvo de la t.n. pop-kulturo. Ekestis mode pli
kaj pli uzadi anglajn esprimojn, sekvante antaŭ ĉio la
usonan modelon pere de plaĉaj kanzonoj kaj imponaj
kinaĵoj. Ĉar baznivela angla fakte estas preskaŭ tiel
facila kiel Esperanto, la junaj generacioj facile lernas
simplajn komunajn frazojn en ĝi por imiti konatajn
stelulojn. La junuloj do unuavice ne lernas angle por
flegi internaciajn rilatojn, ili simple sekvas la modon.
Averaĝa nuntempano ne sentas mankon de informoj,
tiuj estas ja are vomataj pere de la ĝenerala medio. Kaj
fine sed ne laste: se iu volas, ke liaj/ŝiaj konkretaj ideoj
rapide transiru al alilingvano, li/ŝi povas uzi lastatempan
sensacian eltrovaĵon. Informadika scienco kreis maŝinan
solvon tiucele. Uzante telefonkomputilon oni tajpas aŭ
simple parolas en certa lingvo, kaj Google tradukilo
tuj montras aŭ eĉ diras la ricevitan tekston en alia
elektita lingvo. Amuze, ankaŭ Esperanto troviĝas inter
la elekteblaj lingvoj. Kaj kiel pri blinduloj? Ili - onidire
- estas nun integritaj en la ĝeneralan socion. Specialaj
lernejoj por ili ne plu necesas. Kiel do transdoni al
blindaj gejunuloj specialajn utilajn sciojn? Ili ja turnu
sin al la interreto, kiu iusence estas je dispono ankaŭ por
ili. Eĉ diversaj kursoj de Esperanto troveblas tie. Do,
se iuj - malgraŭ la ĵus menciitaj cirkonstancoj - tamen
interesiĝas, povas kun iom da peno studi eĉ Esperanton.
Multan sukceson al ili!
					 Attila Varró
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Bjelovaraj esperantistoj al sia urbo
VIVO KAJ VERKO DE LA KROATA
POETO ŽELJKO SABOL
LA BJELOVARAJ JAROJ ĜIS 1971
Željko Sabol naskiĝis en Bjelovar la 28-an de
novembro 1941 de patrino Marija den. Mavrović el
Dobrinj sur la insulo Krk kaj de patro Đuro. Elementan
lernejon kaj gimnazion li finis en Bjelovar, kaj poste en
la Filozofia fakultato en Zagrebo en 1967 diplomiĝis pri
arthistorio kaj kompara literaturo.
En Bjelovarski [Bjelovara gazeto] en 1957 li
publikigis sian unuan poemon, unuan plastikartan
kritikon kaj la unuan libroprezenton. Jam unu jaron poste,
en la konkurso de la zagreba mezlerenejana gazeto Polet
[Elano] li estis premiita per la unua premio por poezio.
Li estis unuavice poeto, poste bonega konanto de
plastikaj artoj, kritikisto, verkanto de mallongaj prozaĵoj,
komence verkinta mallongajn tekstojn por infanoj, kaj
poste por adoleskuloj. Mallongajn tekstojn por infanoj
li publikigadis en Bjelovarski list (La unua ĉasado
[Prvi lov], la 15-an de septembro 1960; Vintra aventuro
[Zimska avantura], la 23-an de februaro 1961 kaj Mevoj
alte flugas [Galebovi visoko lete], l 8-an de junio 1961).
Sian unuan poemaron titolitan Eron post ero [Dio
po dio] li publikigis en Zagrebo en 1963, la duan Maloj
[Opreke] en 1966 kaj la trian Kvazaŭ cirklo sur akvo
[Kao krug na vodi] en 1969.
Du mallongaj rakontoj, publikigitaj en Bjelovarski
list en 1969 sub la titoloj Amuzvespero ĉe Oliver [Žur
kod Olivera] kaj Serĉante Danijelon [Potraga za
Danijelom], meritas atenton de la legantaro, ĉar ili
klare prezentas la epokon de la malfruaj 1960-aj jaroj:
dancvesperojn, ebriiĝojn, liberan konduton, simplecon
en la vestado (ĝinzo, nilonaj ĉemizoj, longaj haroj,
rokmuziko). Vivo en la urbo, influoj de la Okcidento al
la muziko, modo kaj vivstilo, havas ankaŭ sian negativan
flankon, ekz. fremdiĝon, fuĝadon el la domo, fuĝadon
el la realeco, konsumadon de drogoj, ebriiĝon, timon de
nedezirata gravediĝo. Serĉante Danijelon estas rakonto
pri gimnazianino Danijela, kiu fuĝis el sia hejmo. El
ŝia taglibro ni ekscias ĉon pri ŝiaj amrilatoj, sed ankaŭ
malkovras la kaŭzon de ŝia fuĝo: Mi malaperis, mi ne
povas ie ajn trankviliĝi. Se almenaŭ mi sukcesus trovi
iun celon kaj de tago al tago povus ĝin realigi. Per tio
Sabol ŝokis la publikon kaj montris ankaŭ alian vizaĝon
de tiutempaj gejunuloj.
Studante, Sabol daŭre verkis kaj estis aktiva en
studentaj gazetoj. Li estis redaktoro de Studentski list
[Studenta gazeto] kaj de ĝia kultura rubriko, sed ankaŭ
redaktoro de Polet.
Sabol rapide akiris popularecon kiel bona poeto,
sed li estis ankaŭ bona konanto de plastikaj artoj. Li
havis polemikan kaj eksplodeman karakteron, liberecajn
observojn al la mondo kaj nekutiman vivostilon, per kio
li akiris adeptojn, sed same tiom da malaprobantoj. Li
regule vizitadis ekspoziciojn de pentraĵoj, skulptaĵoj,
fotoj. Malpli konatas ke Željko Sabol en 1969-1971
estis la unua kustoso kaj gvidanto de la Galerio de
bjelovara Urba muzeo. Li esploradis ankaŭ regionan
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heredaĵon de Bjelovara
ĉirkaŭaĵo kaj verkis
pri Petar Preradović,
Nasta Rojc, Ferdo
Rusan,
Matija
Smodek. La urba muzeo
Bjelovar en la Kolekto
de regionaj verkistoj
konservis manuskriptan
poemaron Sen ni [Bez
nas],
manuskripton,
notlibron kaj poemaron
el
1955
titolitan
Notlibro kun poemoj
[Bilježnica s pjesmama],
manukripton Kaj vi
Alenka malaperis [A ti si
Alenka nestala] el 1962 kaj Desegnokajeron [Crtanka]
de Željko Sabol el 1957.
Sabol estis unu el la fondintoj de la Filio de Matica
hrvatska en Bjelovar, sekretario de la Plenumkomitato
kaj redaktoro de la gazeto Rusan. La antologian poemon
Kiam mi eldiras vian nomon [Kad izgovorim tvoje
ime], unuafoje li publikigis en Hrvatski tjednik [Kroata
semajna gazeto] en 1971, poste en la unua numero de
Rusan, la oficiala gazeto de la Filio de Matica hrvatska
en Bjelovar. Kiam tiu sama poemo aperis en la Kroata
kalendaro [Hrvatski kolendar] en Čakovec, la tuta
nevendita eldonkvanto estis malpermesita kaj bruligita,
kaj kontraŭ li komencita proceso, kiu, danke al Igor
Mandić kaj Jure Kaštelan, estis haltigita.
Lia antologia poemo Kiam mi eldiras vian nomon,
ĉe la reĝimuloj markis lin kiel politikan malfavorton en
la posta vivo kaj agado. Tiu poemo, kiu dum lia vivo ne
estis publikigita en iu el liaj libroj, sed nur en periodaĵoj,
havas similan stilan kaj akcentan karakteron kiel la aliaj
tiutempaj lirikaĵoj de Sabol. Sed la konkreta referenco
skribita majuskle (KROATIO), vere la tiaman signifan
ĝeneralecon de liaj poemoj direktis al konkreta signifa
realeco de la historio kaj socio. Per tia konkretigo Sabol
rompis la tiaman tabuon de pli malferma parolado pri
nekontentiga, pli bone dirite pri subpremita situacio de
Kroatio kaj ĝia popolo, kaj la subpremo kiu sekvis,
devigis lin reveni al iuspeca historia kaj ekzista tragedio
kaj sammaniera influo al liaj poeziaj solvoj (verkado de
sonetoj kaj poezio por muzikigo).
Post la poemo Kiam mi eldiras vian nomon kaj ĉiuj
reprezalioj kiujn li travivis, Sabol havis nenian alian
elekton ol translokiĝi el Bjelovar al Zagrebo.
El la scenejo de ĉi tiu mondo Sabol foriris la 5-an
de septembro 1991, lasante al ni sian nefinitan poezian
koncepton. Temas pri la elekto de plej bonaj liaj poemoj
en la poemaro Sen ni. Malgraŭ la nefiniteco, lia mondo
ankaŭ hodiaŭ daŭras kiel profeta vidaĵo kaj atestaĵo,
admono kaj krio en la harmoniaj antologiaj poemoj.
					Irena Rašo
Tradukis: Josip Pleadin
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La plej aĝa supo en Eŭropo
La supo de sekigitaj pizoj
Verŝajne vi neniam divenus ke la plej aĝa supo
ankoraŭ manĝata en Eŭropo estas la supo de pizoj.
Sekigitaj pizoj, ĉar freŝaj ne estis manĝataj ĝis antaŭ
nelonge. Kiam ili aperis en Eŭropaj potoj en la 17a
jarcento, oni konsideris freŝajn pizojn kiel pasontan
novaĵon kaj plej supozeble danĝerajn por la sano.
Spuroj da pizo troviĝas ene de neolitikaj potaĵoj
en multaj trovlokoj en Eŭropo kaj Proksima Oriento,
kaj arkeologoj opinias ke oni kuiris la supon simile kiel
nuntempe, kun peco da sekigita viando kaj iomete da
legomoj aŭ spicplantoj.
La supo estis ankaŭ manĝata de kamparanoj en
antikva Grekio kaj vendata sur la stratoj de Ateno jam
antaŭ 2500 jaroj. En antikva Skandinavio oni kuiris
pizosupon en panfornoj samtempe kiel aŭ post la
pano, por efike uzi la hejtlignon. Oni metis la kovritan
ceramikan poton enhavantan la supon en la varman
fornon, kaj lasis ĝin kuiriĝi dum pluraj horoj.
Nuntempaj receptoj por pizosupo estas similaj tra
la tuta Eŭropo. La supo estas kuirata de simila kvanto da
pizoj kaj viando, iom da diversaj legomoj kaj iomete da
io por aromo.
Konataj estas la germana, nederlanda kaj franca
pizosupo, sed la plej fieraj pri sia supo estas Svedoj. Ili
ĉiuj manĝas ĝin, inkluzive reĝoj. Eĉ unu el ili, Eriko la
14-a, mortis en la jaro 1577 per pizosupo venenigita per
arseno.
Svedoj tradicie manĝas la satigan pizosupon ĵaude,
por bone satmanĝi antaŭ la vendreda fasto. Ili kuriras
ĝin el flavaj pizoj, kun cepo, timiano kaj granda peco
da ŝinko. Pro tiu ŝinko, la supo fariĝis tre sala, do ĝi
postulas multe da biero.
La ŝinko estas servita aparte, kun milda, dolĉa
senapo.

La supo de la kolbaso
de la supo de pizo kun kolbaso
La tuja pizosupo estis inter la unuaj patentitaj tujaj
manĝaĵoj. En la jaro 1867 kreis ĝin germana kuiristo
Johann Heinrich Grüneberg miksinte pizan farunon,
lardon, salon kaj spicojn. Tiun miksaĵon li formis en
cilindron, tranĉis ĝin en dikajn diskojn, kaj po ses tiujn
“porciojn” pakis kune kvazaŭ kolbason kiun li adekvate
nomis “pizokolbaso”.
Komerce la talenta s-ro Grüneberg perceptis la
eblan utilecon de sia supo kiel idealan manĝaĵon por
armeo, kaj li vendis la patenton por produkti ĝin al la
prusa ŝtato por ĉirkaŭ cent mil markoj.
La supo baldaŭ ricevis ŝancon por pruvi sin. Dum
la prusa-franca milito pruviĝis ke soldatoj povas sen
problemoj travivi manĝante nur tiun pizan supon. Ekde
tiam, la pizokolbaso estis la ĉefa parto de unue la prusaj
kaj poste la germanaj armeaj porcioj.
Pizokolbasojn nuntempe produktas la germana
fabriko Knorr, flavan el flava pizo kaj verdan el la verda.
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Kaj kompreneble kun pligustigaĵo.
Por bongusta kaj nutra manĝaĵo oni simple
mallongtempe boligas unu diskon da tiu supo en
kvaronlitro da akvo, kaj servas kun iu varma kolbaso de
bona kvalito.

Fotis Ivan Špoljarec - Štef

Pruna kuko kun pasteroj
1 kg da prunoj
2-4 supkuleroj da sukero
1 supkulero da amelo
1 tekulero da cinamo
150 g da faruno
80 g da malvarma butero
2 supkuleroj da sukero
iomete da salo
Senkernigu kaj kvaronigu la plumojn, metu ilin
en bakujon, surŝutu per la sukero laŭ via gusto, aldonu
amelon kaj cinamon, kaj miksu. Niveligu ilin.
Nun vi devas fari paston, sed tiel ke ĝi ne estu en
granda fiksita bulo sed en eroj. Procedu jene: pecetigu
la buteron kaj per viaj fingroj miksu ĝin kun la faruno.
Enmiksu la sukeron kaj la salon kaj surŝutu tiun miksaĵon
en etaj eroj super la fruktojn.
Metu la kukon en varman fornon je 200 gradoj kaj
baku ĝin dum kvardek minutoj.
Servu varmete aŭ malvarme. Se vi volas, kun
glaciaĵo.
				
Branka Sacher
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Infanlibro de la jaro: LA AVENTUROJ DE JOMBOR KAJ MIKI
Dum la Belartaj Konkursoj 2021 por la Infanlibro de la Jaro estis
proklamita la eldono de Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac La
aventuroj de Jombor kaj Miki. La libron origine en esperanto verkis
bulgara aŭtoro Julian Modest kaj ilustris ĝin juna desegnistino Ivana
Pleskina. Kroataj esperantistoj ĉeestis la lanĉon de la libro kreita per
bulgara-kroata kunlaboro lastseptembre en Dravska Iža dum la ekskurso
kadre de la aranĝo Bjelovaraj esperantistoj al sia urbo.
La premion proklamis la Komisiono de la Belartaj Konkursoj de
UEA. Ĉi-jare partoprenis absolute rekorda kvanto de 186 verkoj el kvin
kontinentoj. La virtuala premifesto estis elsendita per la kanalo de UEA ĉe
Youtube UEA viva. La BK-feston kungvidis Miguel Gutiérrez Aduriz
kaj Miguel Fernandez.
					
S.Š.

ZAMENHOFAJ ESPERANTO-OBJEKTOJ KIEL KULTURA HEREDAĴO
Dum la 9a renkontiĝo Bjelovaraj esperantistoj
al sia urbo en la Bjelovara biblioteko Petar
Preradović estis prezentita ekspozicio kun fotoj
de dudeko da kroataj ZEOj. ZEO estas “Zamenhaj
Esperanto-ofobjektoj” t.e. objektoj rilatantaj
al Zamenhof: stratoj kiuj portas la nomon de
Zamenhof (en Zagrebo) aŭ de Esperanto (en
Osijek), Esperanto-hoteloj (en Selce), skulptaĵoj,
tabuloj sur la fasadoj en Zagrebo, Zaprešić,
Vrbovec…
Josip Pleadin ordigis ilin en la serion de
la kroataj ZEOj kaj planas eldoni specialan
“pasporton” kiu helpu gvidi de unu al la alia
Zamenhof-objekto en Kroatio, kadre de la
projekto “Heredaĵo”. La fotoj bele dokumentas
nian integriĝon en la socion kaj pruvas “ke ni ne
estas de hieraŭ”…
					
S.Š.

En BJELOVAR

Ekspozicio en Rijeka
EKSPOZICIO PRI ESPERANTO
EN RIJEKA

La jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo okazis en
Bjelovar la 25an de septembro 2021. Sur la foto de Željko
Gubijan de maldekstre Anto Mlinar, Spomenka Štimec
kaj Franjo Forjan.
Željko Gubijan ekspoziciis siajn fotojn de la nigra cikonio
en Dolĉaĵejo Zagorje en Bjelovar, kadre de la programo
Bjelovaraj esperantistoj al sia urbo.

En Elementa lernejo Zamet en Rijeka Kroata
Esperanto-Ligo starigis en oktobro ekspozicion pri
Lazar Ludvig Zamenhof. Tiun ekspozicion starigis
en 2020 Karmen Delač-Petković en la Ŝipkonstrua
lernejo en Rijeka. En aprilo 2021 la ekspozicio
per la helpo de Esperanto Societo Rijeka gastis
en Zagreb en la Urba biblioteko Vjekoslav Majer
en Zapruđe per la helpo de bibliotekistino Vesna
Radošević. La ekspozicion transportis al Zagrebo
Boris Di Costanzo.
La ekspozicio metis akcenton sur la vivon de
la familio Zamenhof kaj ĝia tragika sorto dum la
holokaŭsto. La nuna gastiganto de la ekspozicio
en la lernejo en Rijeka estas la direktorino de la
lernejo Zamet Marijana Seršić. Roberto Maglica,
membro de Esperanto-Societo Tibor Sekelj en
Zagrebo transportis la ekspoziciajn materialojn de
Zagrebo al Rijeka. Pro la pandemio okazos nenia
solenaĵo de la malfermo. La ekspozicio videblas
ekde la 15a de oktobro 2021.
Ĉu iu alia ŝatus gastigi la ekspozicion? Bonvolu
anonciĝi al la redakcio de Tempo.
					S. Štimec

Post la jarkunveno en Bjelovar la 25an de septembro 2021 parto de la partoprenintoj ekskursis al Barutana
kaj starigis florkronon omaĝe al pereintoj dum la eksplodoj en la milito en 1991. Fotis Željko Gubijan
Monumento La Futuro, Zagreb. Fotis Ivan Špoljarec -Štef

LANĈO DE ESPERANTO INTER GEJUNULOJ
Levu la polekson por Esperanto!

Bjelovara esperantista societo eldonis specialan flugfolion por reklami
Esperanton inter la gejunuloj. La prospekto nomiĝas “Promocio de Esperanto inter
la gejunuloj”.
La flugfolio enhavas klarigon pri Esperanto kaj Zamenhof kaj la informon
ke Esperanto estas la nemateria kultura heredaĵo de Kroatio, la superrigardon pri
la gramatiko, informon pri retejoj ĉe kiuj eblas lerni Esperanton. La prospekton
financis Departemento Bjelovar-Bilogora.
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Novaĵoj
ROTERDAMO REDUKTAS
SERVOJN AL ESPERANTISTOJ
La Centra Oficejo de Universala EsperantoAsocio, la mita loko en la strato Nwe Binnenweg
176, pro financaj premoj de Universala EsperantoAsocio reduktas siajn agadojn. La fama Libroservo
ne plu hejmos ĉe tiu adreso sed translokiĝas al
Slovakio sub la tegmenton de la organizaĵo E@I.
Por Slavo – bele aŭdi ke kreskas la influo de Slavoj
en la Movada adresaro. Sed – ni estas pli riĉaj se ni
havas du adresojn en la Oriento kaj la Okcidento.
La pli fama Biblioteko Hodler trovos sian
hejmon ĉe Esperanto-Muzeo, respektive Muzeo de
planlingvoj en Vieno.
La komitato dum la oktobra virtuala kun
sido devas decidi ĉu vendi la mitan lokon de
esperantistoj, la domon ĉe Nwe Binnenweg 176.
UEA ŝuldas la aĉeton al la lertoj de la nederlanda
esperantistino fraŭlino Vermaas en 1955. Ivo
Lapenna apartenis al la historiaj personecoj kiuj
staris ĉe la transformo de la domo al la mita centro
de la mondaj esperantistoj.
Por tradiciemulo kiel la subskribinto – la
vendo estas la malbona aŭguro por Esperanto.
				

Spomenka Štimec

MARIJA JERKOVIĆ
EN LA ESTRARO DE ILEI
La kroata esperantistino, instruistino pri
la angla Marija Jerković dum la somera 54-a
kongreso de Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj – ILEI, estis elektita en la estraron. La
kongreso jam duan jaron okazis virtuale de la 7a
ĝis la 14a de aŭgusto 2021. La nova prezidanto
estas Ahmad Reza Mamduhi.
						S.Š.

RETA EDUKADO NUN
Reta edukado nun – tio estas la titolo de la
eduka projekto gvidata de Bjalistoka EsperantoSocieto en kiu partoprenas Dokumenta EsperantoCentro el Kroatio, Esperanto-Kulturcentro Tuluzo
(Francio) Bunta Esperanto-Asocio (Italio) kaj
Kosmo Strategio (Britio). La projekton financas
Erasmus+ ĉe EU. La unua ĉeesta kunsido de la
partoprenantoj okazis en Đurđevac de la 12a
ĝis la 16a de aŭgusto 2021. Prelegis Francesco
Maurelli pri Reta edukado: defioj kaj oportunoj,
Josip Pleadin pri Dokumenta Esperanto-centro
Đurđevac kaj pri grafikaj teknologioj kaj eldonado,
Ana Manero pri la Biblioteko Juan Régulo Pérez,
László Szilvási pri Scienca kaj Teknika EsperantoBiblioteko (STEB), Pascal Dubourg Glatigny pri
Esperantaj arkivoj kaj ilia nuna stato. Bjalistokon
per interreta prelego reprezentis Przemysław
Wierzbowski pri la temo de kompostado de rete
uzeblaj materialoj.
Post la aranĝo en Đurđevac la polaj parto
prenintoj vizitis Zagrebon per la helpo de Roža
Brletić- Višnjić kaj renkontiĝis kun la zagrebaj
esperantistoj.
						S.Š.

La iamaj membroj de la diversaj generacioj de
Studenta Esperanto-Klubo Vanja Radovanović,
Daša Filipčić, Faruk Islamović, Vladimir
Dujnić, Nataša Majer kaj Davorka Barišić
renkontiĝis la 25an de septembro 2021 ĉe la pinto
Sveto brdo sur Velebit! Sveto brdo estas la dua
plej alta pinto de Velebit, super Paklenica kaj ĝi
estas nur ses metroj malpli alta ol la pinto Vaganski
vrh. SEK-anoj estis la parto de la pli granda grupo
da ekspedicianoj. La montgrimpada ekspedicio
okazis sub la gvido de Vanja Radovanović de la
24a ĝis la 26a de septembro. La grimpintoj ankaŭ
promenis tra la belega kanjono kaj atingis la fonton
de la rivero Krupa. Malofte la malnovaj SEK-anoj
salutas nin de la alteco de 1751 m! Ĉu la hazardo
volis tion? Se la hazardo ekzistas…
			
Vladimir Dujnić

ESPERANTAJ
T-ĈEMIZOJ
DE
MIHAELA CIK
Mihaela
Cik
desegnis kelkajn proponojn por la
T-ĉemizoj de Kroata EsperantoLigo. Jen la proponitaj desegnoj.
Ni elektis tiun kiun ni
prezentas al vi sur la titolpaĝo
de nia gazeto.
Ĉu vi ŝatus havi ĝin?
Prezo: 100 kn (Por mendoj ekster Zagrebo aldonu
poŝtkostojn).

Enkhee Chimedseren, estrarano de Mongola
Esperanto-Societo informis, ke li ŝatus traduki/
adapti la lernolibron pri Esperanto laŭ la Zagreba
Metodo al la mongola.
Laŭplane unue la lernilo en la mongola devus
aperi la reta eldono.
Ni atendas pluajn sciigojn.
						S.Š.

HEREDAĴO: ESPERANTO!
KROATAJ LIBROJ EN ESPERANTO

De la 17a ĝis la 24a de julio 2021 okazis la 2a
Virtuala Kongreso de Esperanto.
Dum la knaboj el Studenta EsperantoKlubo kadre de la kongreso kuiris, la aliaj kroataj
esperantistoj prelegis. Ekz. D-ro Zlatko Hinšt
prelegis la 22an de aŭgusto pri la temo “Max Weber
– unu el la fondintoj de sociologio”.
						S.Š.

SEKANOJ SUR VELEBIT

LA MONGOLA LINGVO –
LA PLIA LINGVO DE
LA ZAGREBA METODO
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PRELEGO DE ZLATKO HINŠT
KAJ KURSO PRI KUIRADO
EN LA 2a VIRTUALA
KONGRESO DE ESPERANTO

Mendeblaj per:
esperanto@zg.t-com.hr
Aŭ per telefono:
0914617550.

Kadre de la projekto Esperanto kiel nemateria heredaĵo, financata de Ministerio pri kulturo,
Vladimir Dujnić skanis la unuan el tri unuaj libroj
el la epoko antaŭ la Unua mondmilito: Konfeson de
Milka Pogačić.
La libro aperis en 1913 en Kostajnica kaj estis tradukita de ĉina esperantisto Wang Lu-yan
(1901-1944) en la ĉinan kaj publikigita en Ŝanhajo
en 1931. Dum Wan Lu-yuan restadis en Pekino, li
estis helpanto de blinda verkisto Vasilij Eroŝenko.
Amikeco kun Eroŝenko inspiris lian interesiĝon por
la slavaj literaturoj kaj literaturoj de Mezeŭropo. Li
mortis en Giulin. Liaj verkoj aperis sub la influo de
la granda ĉina literaturisto Lusin.
						S.Š.

BORIS A. NOVAK
Boris A. Novak, poeto, dramisto, tradukisto,
eseisto, naskiĝis en Beograd, en Jugoslavio la 3-an
de decembro 1953, kie li pasigis sian infanaĝon. En
la jaro 1968 li translokiĝis al Ljubljana (Slovenio),
kie li finis sian abiturientan ekzamenon kaj diplomiĝis
pri la kompara literaturo kaj filozofio. Li laboris
kiel dramaturgo kaj redaktoro de literaturaj revuoj.
Nuntempe li estas profesoro en Filozofia fakultato en
Ljubljana. En la naŭdekaj jaroj de la dudeka jarcento
per la helpo de la PEN internacia li organizis helpon por
la rifuĝintoj el ĉiuj respublikoj de la iama Jugoslavio
kaj por la verkistoj de la sieĝita Sarajevo. En 2002 li
estis elektita vicprezidanto de la internacia literatura
organizo PEN INTERNACIA.
Li publikigas poemojn, teatraĵojn kaj dramojn kaj
tradukas el la germana, angla, nederlanda kaj sudslavaj
lingvoj. Lia opus magnum estas Vrata nepovrata (La
pordo de la nereveno) kun 44000 versoj sur 2300 paĝoj
en tri libroj (Geografiaj mapoj de nostalgio) 2014, (La
tempo de la gepatroj) 2015,(La restadejo de la animoj)
2017. Tiu monumenta verko estas unika ne nur en la
slovena literaturo.
è
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VOJAĜADO
(fragmento)

Se vi lernas fremdajn lingvojn,
ne lernu nur tiun
parolata de la tuta mondo,
sed plonĝu en la lingvon
de iu popolo malpli granda,
perdita inter la grandaj.
En la lingvo de eta popolo sammaniere rebrilas
la stela ĉielo
kiel en la lingvo de la grandaj.
Ĉiu lingvo havas sian densecon kaj sian veron.
En la rivera kirlo la steloj speguliĝas pli purmaniere
ol en la malferma ŝtorma maro.
Por la amo al la lingvo de grandaj vi ne estas premiota:
ili tro fortas
por ke via amo ion signifu al ili.
Por la amo al la malgrandaj vi estas premiota abunde.
Sed tion ne pagos la eta popolo,
ĉar ĝi ne kapablas.
Vin premios la steloj:
en la maniero kiel la lingvo de eta popolo
nomas stelkonstelaciojn
vi vidos la lumon
kiu en la mala kazo restus kaŝita…
			Boris A. Novak

El la eposo La pordo de nereveno,
Naŭdek-tria kanto el la tria libro Restadejo de animoj
Esperantigis Spomenka Štimec

Sceno el la pupteatraĵo Kiel vento descendis al homoj (laŭ la malnova jakuta fabelo) plenumita de Urba Pupteatro Split (45-a PIF, 2012)
Foto: Ivan Špoljarec - Štef

