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Enkonduko al la ideo de ĉi tiu revueto
En 1933 UEA interkonsentis kun Reprezentantaro de la naciaj
Esperanto-asocioj pri renovigita kunlaborado, laŭ kiu la landaj
asocioj akiris la plipovon en la Komitato de UEA. Tiu povo,
distribuita sur la estrarojn de landaj asocioj, ebligis al la landaj elitoj
influi la konsistigon de la internacia estraro, sed samtempe ĝi kreis
organizan ŝtupon inter la funkciado de individuaj esperantistoj sur
la nacia kaj la internacia nivelo.
Zamenhof en sia parolado antaŭ membroj de UEA en 1909 ne
rekonis ilian gravan rolon por realigi la internan ideon. Li diris:
Dum la oficiala esperantistaro, laŭ la deklaro de Boulogne, estas
devigata al plena neŭtraleco rilate al tio kaj devas sin limigi nur
al pure esperantaj demandoj, U.E.A., ĉar ĝi reprezentas nur
personojn, kiuj deziras esti organizataj pro difinita celo aprobita
de ili, povas fari gravan laboron, kiu havos grandan signifon
rilate al la interna ideo de esperantismo.
Precipe en tiu tempo, 1933, la Interkonsento de Kolonjo, akre dirite,
donis eblon al naciisma funkciado de la Esperanto-movado.
Sed ĝis hodiaŭ ekzistas la fenomeno, ke individuaj esperantistoj, se
ili ne trovis sian hejmon en politika agado, kiel SAT, estas izolitaj
de la internacia movado, ĉar ili ne sentas sin reprezentataj de sia
landa asocio. La iniciato por renovigo de la movado nuntempe
dependas ĉefe de individuoj, sed la organiza strukturo laŭ naciaj
asocioj malfaciligas la disvolvadon de novaj iniciatoj kiuj rilatas al
la interna ideo. Transnacia gazeto eble povas helpi al disvolvado.
Estas du faktoj, kiuj min, kiel esperantisto, malserenigas: la ĵus
skizita disparta funkciado de la movado laŭ landaj asocioj kaj la
entuta malapero de gazetoj, eĉ sur la landa nivelo.
Tial mi decidis fondi transnacian gazeton por Balkanio. Iom
provoka nomo por sudorienta Eŭropo, sed mi ne forkuras de la
asociaĵo, ke eble tiu gazeteto volas influi malbalkanige …….
Bone, ĝuste tio estas kerno de la interna ideo.
Tio ne signifas, ke mi rigardas min apostolo de paco. La interna
ideo ne kreas pacon. La maksimumo atingebla estas vera interetna
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konatiĝo, persone kaj sur la kultura nivelo. Mi esperas, ke tiu ĉi
revueto povas kontribui al tio.
La revuo ne havas perantojn por pagi la abonkotizon. Ne formiĝis
ankoraŭ redakcio. Tiu ĉi "duona nulnumero" estas kunmetaĵo de
senplane kolektitaj artikoloj el Serbujo, Bulgarujo kaj Albanujo.
Mi nur donis al mi la rajton limigi la liberecon de la kontribuantoj
rilate la specon de landonomoj. Longe la esperantistaro suspiris sub
la diktato de redaktistoj, kiuj, Hodler ekde 1919, decidis por ili, kiu
estas la "politike ĝusta" landonomo. Ili ignoris Zamenhofon, spitis
la Akademion, romantikis pri politike malĝusta "ujo", en kiu loĝi ne
konvenas. Ekde 1987 ankaŭ UEA diktis landonomojn finiĝantajn je
–io, tiel rompante la kontinuecon de nia lingvo. Mi volas justecon
ankaŭ por –ujopreferantoj kaj
faris jenan Salomonan decidon:
Nek -ujo, nek –io
mi permesas, sed
la mezan –ijo1
(ne por Bosnio,
ne por Ĉilio ktp,
sed nur por tiel
nomataj etnobazaj
landonomoj).
La kostoj de la
papera
versio,
kiu aperos fine
de junio kaj estos
Interlingvistikaj Studoj, Poznan
distribuita
senpage, pezas sur mi. Jarkotizo estas € 16,=.
Menciu vian kompletan adreson, por ke mi povu ankaŭ sendi al vi
la definitivan paperan nulnumeron.
JD
1

Tiun eksperimentan enkondukadon de kompromiso mi ne plusekvis en ĉi tiu
kolekto. Ĉi tie vi trovos konsekvencan sufikso -uj', kiel intencitan de Zamenhof.
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el antikvaj tempoj
FELIX ROMULIANA
Dek kvar kilometrojn antaŭ el Belgrado atingi je Zajeĉar (regiona
ĉefurbo en orient-centra parto de Serbujo), ĉe la piedoj de montego
Rtanj kaj proksime al banloko Gamzigrad, troviĝas imperiestra
palaco nomata Felix (feliĉa) Romuliana. Ĝi prezentas la plej faman
historian heredaĵon troviĝantan en Timočka Krajina, kie fluas la
rivero Timok.
Ĝi ekestis fine de la tria kaj komence de la kvara jarcento pK. La
ruinoj apud Gamzigrad prezentas la restaĵojn de iama imperiestra
palaco, fru-bizanca kolonio kaj mezepoka urbo.

Romia imperiestro Galerio (Galerius) decidis konstrui la palacon en
la jaro 305 pK kaj dediĉi ĝin al sia patrino Romula.
La konstruado daŭris ĝis lia morto. Survoje al Sofio li infektiĝis kaj
en tiu urbo li baldaŭ mortos. Lia korpo estis transportita al la
imperiestra palaco, kie ĝi estis enterigita sur la altaĵo Magura. Tie
sur Magura, lia patrino Romula decidis ke ŝi faru apoteozon laŭ
pagana rito (per kiu li estis proklamita kiel levita inter la diojn).
Unu kilometron oriente de la palaco troviĝas du tumuloj, kie estis
enterigitaj lia korpo kaj poste tiu de Romula.
Lia apoteozo estas konsiderata kiel la lasta ŝtata pagana rito, ĉar du
jarojn poste imperiestro Konstantino la Granda kaj Licinio,
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postsekvanto de Galicio pri la orienta parto de la imperio, donis al
kristanoj kaj ĉiuj aliaj religianoj liberecon de publika liturgio. Tio
estis la Edikto de Milano de 313. Imperiestro Galerio, kvankam
persektutanto de kristanoj, tamen famiĝis pro sia donita Edikto de
Toleremo de 311, kvin tagojn antaŭ sia morto, en kiu li oficiale
deklaris la finon al la persekutado de kristanoj kaj la toleremon inter
kristanaj religioj.
Ĉu Felix Romuliana estis tuj rekonata laŭ la nomo kiel dediĉita al la
imperiestra patrino Romula? En la 19a jarcento, serĉante minejojn
en Serbujo, germana barono malkovris la spurojn de la fortikaĵo.
Poste Felix Kanic (Kamitz), konata vojaĝpriskribisto, vizitinte la
fortikaĵon estis konvinkita ke tio estis Romia fortikaĵo, tiel nomata
castrum, ĉar romianoj konstruadis multajn fortikaĵojn je la dekstra
bordo de la rivero Danubo, por protekti sin kontraŭ subitaj barbaraj
atakoj venintaj trans Danubon.

Ekde la jaro 1953 serbaj arĥeologoj komencis esploradon de la
fortikaĵo troviĝanta en la ĉirkaŭaĵo de Gamzigrad. Tiam estis
malkovritaj gravaj kaj valoraj kulturaj artaj kaj arĥeologaj objektoj.
La malkovro de mozaikoj kaŭzis ke la ĝistiama kredado en ekzisto
de Romia fortikaĵo falis kaj Dragoslav Srejoviš pruvis ke tie
troviĝis imperiestra palaco nomata Felix Romuliana, laŭ skribaĵo
trovita sur fragmento de arĥivolto.
Ekstere, la palaco etendiĝas trans 6,5 ha, kaj interne trans 4,5 ha.
Felix Romuliana estas trapezforma tricent je ducent metrojn longa.
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Interne de la defendosistemo kun dudek turoj troviĝas la palaceroj
(palacoĉambroj) de vestibloj, haloj, varmbanejoj ktp.
La ornamitaj plankmozaikoj distingas sin laŭ formo kaj koloro,
samkiel ankaŭ la freskoj, marmoraj skulpturoj aŭ ĉizitaj ĉarpentaĵoj.
Ekzemple la krono de Galerio estis farita el plej pura egipta ruĝa
porfiro.
La imperiestra Palaco estis mirinda pro siaj mozaikoj, bareliefoj kaj
objektoj faritaj en rozkoloro kaj el verda porfiro devena el
Peleponezo.
Romuliana estis la pej bele konstruita ekzemplo de Romiaj
kortegoj: malnova salono, granda salono, akvo-termoj, vestibuloj,
belege ornamitaj muroj kun motivoj el ĉasado, el naturo, dudek
blankaj altaj kolonoj, turoj kaj belegaj historiaj kaj kulturaj artaĵoj
kaj skulpturoj: kapo de Jupitero, Herkulo, Galerio. Ĉio prezentas
valoran ateston pri malfrua antika arĥeologa eltrovejo.
En 2007 Felix Romuliana estis metita en la liston de mondaj
kulturaj heredaĵoj.
Projekton pri restarigado kaj konservado de la Orienta pordego de
Romuliana finance subtenis Germanujo. Antaŭe tion faris Italujo,
Kanado, Japanujo kaj Usono. Danke al ilia monrimedo oni povis
sukcese fini la projekton de restarigado kaj konservado de la du
tumuloj sur Magura.
Mozaika planko

Jadranka Miriš
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RaraĴoJ
Monumento en kafejo
Teksto kaj foto de Dimitriji Janičić

En Beogrado, ĉefurbo de Serbujo, en strato Svetogorska apud teatro
"Atelje 212" ekzistas malnova kafejo.
En tiu kafejo staras, apud normala meblaro de similaj kafejoj, tri
feraj seĝoj sur kiuj neniu sidas. Sub seĝoj staras ankaŭ feraj ŝuoj
kiujn neniu piedvestas. Tiuj seĝoj kaj ŝuoj estas eksterordinara
monumento dediĉita al iamaj aktoroj de teatro "Atelje 212".
Aŭtoro de la seĝoj kaj ŝuoj estas Dragan Radenoviš, skulptisto,
universitata profesoro kaj doktoro de filozofio.
Tri iamaj aktoroj de teatro "Atelje 212", Zoran Radmiloviš,
Slobodan Aligrudiš kaj Cico Peroviĉ, post teatraj spektakloj ĉiam
sidis en ĉi tiu kafejo, kaj pro tio post ilia forpaso en kafejo estis
metita ĉi tiu neordinara monumento.

14

NEMATERIA KULTURA HEREDAĴO

La serba familia festotago
Serbujo dum la jaro 2010 ratifis la Konvencion pri Nemateria
Kultura Heredaĵo de homaro2 de Unesko. De tiam ankaŭ Serbujo
preparis apartan liston de propra reprezentiva nemateria heredaĵo.
Unesko difinis nematerian heredaĵon kiel "praktiko, prezentado,
esprimo, ankaŭ unuigo de sciigoj kaj spertoj kiujn komunoj, grupoj,
ankaŭ unuopuloj ekkonas kiel parton de propra kultura heredaĵo".
Unesko ĉi tiun nematerian heredaĵon vidas en parolata tradicio, en
lingvo, sceneja arto, en socia praktiko, en ritualoj okaze de
festotagoj, en tradicia arta praktiko.
Tiaj aktivaĵoj estas portataj de generacio al generacio, influadas la
socian medion, interagadas kun la naturo kaj kun historiaj kondiĉoj
de ekzistado kaj ankaŭ estas tre gravaj por la identeco kaj
kontinueco de grupo aŭ popolo. Tio kion Unesko akceptas estas plej
ofte tio kion antaŭenigis kaj disvastigis kultura diverseco kaj homa
kreemo.
Tiun laboron Unesko faras pro du gravaj kialoj: ke homoj pli bone
ekkonu unu la alian kaj pli bone komprenu unu la alian.
Kompreneble, tio postulas ankaŭ aktivadon de lokaj komunumoj,
pluretnan kunlaboradon, apud komprenebla detala priskribo de
diversaj akceptitaj specoj de kultura heredaĵo.
Dum la naŭa kunveno de Internacia Komitato pri Nemateria Kultura
Heredaĵo, kiu okazis en Parizo fine de novembro 2014, oni decidis
ke la serba familia festo3 dediĉita al familia sanktulo-patrono estu
enskribita en reprezentiva listo de nemateria kultura heredaĵo de
homaro. Tio estis propono preparita de la Serba Komitato por
Nemateria Kultura Heredaĵo kaj Etnografia Muzeo en Beogrado.
Tiu serba familia festo estas komplekso de ritualoj kaj sociaj
devigoj per kiuj la familianoj kune festas sian sanktulon-patronon,
2

angle: Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
serbe nomata Slava. Vidu www.unesco.org/culture/ich kaj klaku sur Français
poste Listes et registre aŭ sur English poste Lists and Register. Video rigardebla.
Rekte al fr aŭ an.
3
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kredante ke li estas gardisto de la familio kaj donanto de bonstato
kaj prospero.
La festo ne estas nur familia. Ĝin ankaŭ festas komunumoj, urboj,
multaj firmaoj kaj apartajn festotagojn organizas profesiuloj
(kuracistoj, maristoj, metiistoj ktp).
Sensanga objektivo estas pano, vino kaj tritiko (simboloj de la
Kristaj korpo kaj sango). Dum la tago oni lumigas apartan festan
kandelon, legas la preĝon "Patronia" kaj tranĉas speciale preparitan
festan panon, kiun tranĉas dommastro kun plej gravaj gastoj. Iuj
familioj portas festan panon en preĝejon kie ĝin tranĉas pastro kun
dommastro. La festotago daŭriĝas per tosto, trinkado de vino kaj
poste komenciĝas tagmanĝo kiu devige enhavas viandon de
porkido, ŝafido aŭ de fiŝo, se estas fasta tago.

La festotago postulas apartan ritaron. En la tuta ceremonio plej
grava rolo apartenas al la dommastro. Li tranĉas festan panon kaj
unua ekdiras la toston por hejma prospero. La virino montras sian
lertecon, preparante la festan panon. Ŝi ornamas ĝin per simboloj
kaj transigas sian scion kaj konon de la rito al la junaj familianoj.
Religie, familia festotago signifas la ligon kun la sanktulo–patrono.
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Samtempe ĝi fortigas ligojn kun amikoj, baptopatroj, pli
malproksimaj parencoj kaj ĉiuj amikoj de la familio.
Al partopreno de la familia festo oni ne invitas. Devas partopreni
amikoj, ankaŭ povus alveni partoprenantoj de aliaj konfesioj. Tiel la
familia festo estas grava por fondi, establi kaj gardi interligan kaj
interkulturan dialogon kaj komprenemon inter diversaj etnaj grupoj.
La serboj per tiu familia festo esprimas etnan identecon. Ili estas
portantoj de tiu tradicio – festi familian sanktulon-patronon, sed tiun
moron akceptas ankaŭ iuj etnaj grupoj.
La familia festeno signifas ankaŭ difinitan integriĝon en la larĝa
socia komunumo, difinas lian apartenecon al la grupo. Ĉio tio
okazas laŭ religia ritaro, kaj tio donas apartan konfesian validecon.
Familia festotago estas akceptita kiel maniero por esprimi etnan
identecon. Ĝi herediĝas de patro al filo, sed pli kiel riĉaĵo ol kiel
devigo. Ankaŭ virinoj povas heredi la taskon ĉefumi la familian
festotagon.
La plej oftaj familiaj festotagoj estas tiuj de Sankta Georgio (6a de
majo), Sanktaj apostoloj Petro kaj Paŭlo (12a de julio), Ĉielenpreno
de Dipatrino (28a de aŭgusto), Krucfestotago4 (27a de septembro),
Sankta apostolo Luko (31a de oktobro), Demetrio (8a de
novembro), Sankta Miĥaelo (21a de novembro) kaj Sankta Nikolao
(19a de decembro).
Dimitrije Janiţiš

4

Krucfestotagon oni ankaŭ nomas Laŭdego de la Sankta Kruco. La
respondaj festodatoj laŭ la romkatolika kalendaro estas ĝenerale 13
tagojn pli frue ol supre skribite. Tio indikas, ke la festoj estas de antaŭ la
"Orienta skismo" en 1054 kaj romkatolikoj kaj ortodokskristanoj formis
unu eklezion por kiu validis la Julia kalendaro. Papo en 1969 abolis la
feston de Sankta Georgo (estis 23a de aprilo). Historiistoj dubas eu li
ekzistis. La festo de Demetrio estas 31 tagojn pli frue kaj tiu de Sankta
Miĥaelo – li ne estas sanktulo, sed eefanĝelo – je la 29a de septembro.
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Tradicio de Balkana Esperanto-kunlaboro
Profesoro Dimitar Papazov, Bulgarujo
La temo pri la Balkana Esperanto-kunlaboro bedaŭrinde ne estas traktita
ĝis nun de la historiistoj de la Balkana Esperanto-movado. La kaŭzoj estas
diversaj – manko de historioj de ĉiuj Esperanto-movadoj sur la Balkana
duoninsulo, la apero kaj malapero de landoj sur la mapo de Balkanio,
politikaj kontraŭdiroj inter la apartaj landoj dum diversaj periodoj ktp. Por
verki kompleksan historion de la balkana esperanta kunlaboro devus
esploriĝi la apartaj naciaj Esperanto-movadoj, kio ĉe la nuna situacio en la
balkanaj landoj ne estas facila kaj certe estos tasko de la estontaj
historiistoj. Elirante el iuj el la bulgaraj Esperanto-periodaĵoj, mi provos
prezenti almenaŭ parton el tiu ĉi kunlaboro.
La unuaj paŝoj de la balkanaj Esperanto-kontaktoj estas videblaj en la
bulgaraj periodaĵoj komence de la 20-a jarcento. En 1907 estis organizita
nacia bulgara esperantista organizo. En 1908 rumanaj esperantistoj
partoprenis la kongreson en Norda Bulgarujo en urbo Ŝumen. En 1909
bulgaraj esperantistoj vizitas la nacian esperantan kongreson en
Bukureŝto, en 1910 denove rumanaj esperantistoj partoprenas nacian
bulgaran Esperanto-kongreson. Verŝajne dum tiuj ĉi vizitoj estas traktata
la esperanta kunlaboro, ĉar oni decidas anstataŭ eldoni la naciajn
Esperanto-gazetojn ―Lumo‖ kaj ―Rumana esperantisto‖ kunligi la fortojn
kaj eldoni komunan gazeton ―Danubo‖. Pri la enhavo devis decidi miksita
redakta komitato. La gazeto estas presita en Bukureŝto de septembro 1910
ĝis julio 1912. Ekzistas informo, ke en 1911 en Sofio kaj 1912 en Ruse
rumanaj esperantistoj partoprenis bulgarajn Esperanto-kongresojn.
Verŝajne la komenco de la balkana milito dum 1912, daŭrigita de la
Intern-aliancana milito je 1913 kaj de la Unua mondmilito je 1914 finis la
unuajn paŝojn de la balkana esperanta kunlaboro.
Post la unua mondmilito venis novaj esperoj por la homaro. Tio ĉi estis
ligita kun la ideo pri Esperanto kiel neŭtrala internacia lingvo, proponita
en la internacia Ligo de Nacioj kaj en Kominterno5, kunliginta la
maldekstrajn fortojn en la mondo – bedaŭrinde senrezulte. Tio tamen
stimulis la Bulgaran Esperanto-movadon. En Bulgarujo, inter la unuaj
landoj en la mondo, estis akceptita leĝo por enkonduko de Esperanto kiel
fakultativa lernobjekto en la realaj lernejoj, estis registrita Bulgara
Esperantista kooperativo kun celo eldoni lernolibrojn kaj esperantajn
5

aŭ Tria Internacio de komunismaj partioj
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librojn, estis formigitaj diversaj Esperanto-rondoj laŭ la politikaj interesoj
ktp. Tio influas ankaŭ pozitive al la ideo por balkana Esperantokunlaboro. En 1922 bulgaraj esperantistoj vizitas rumanan esperantistan
kongreson en Kluĵo (Cluj, Rumanujo), en la sekva jaro tiun en Timiŝoaro.
La rumanaj esperantistoj vizitas la bulgaran Esperanto-kongreson en
Veliko Tarnovo. En la bulgara esperantista kongreso krom rumanaj
esperantistoj partoprenis ankaŭ esperantistoj el Jugoslavujo. La bulgaraj
maldekstraj esperantistoj fondis en 1921 la organizaĵon ―Balkana liberiga
stelo‖, kiu eldonis eĉ libron pri Esperanto kaj la laborista klaso. La
laborista Esperanto-societo en Sofio en 1929 iniciatis la eldonadon de la
maldekstra gazeto ―Balkana laboristo‖. Tamen oni devos laŭ la enhavo kaj
la agado konkludi, ke nur iliaj nomoj estis balkanaj – ili ne sukcesis
organizi aŭ enigi en la konsisto de la revuoj ion balkanan kaj ĉio restis en
la kadroj de la bonaj intencoj.
La divideco de la esperantistoj en Bulgarujo laŭ iliaj politikaj interesoj
kondukis al la kreado de Bulgara Laborista Esperantista Asocio en 1930,
kio malfortigis la Bulgaran Esperanto-Asocion (BEA). Eble io simila
okazis ankaŭ en la apudaj balkanaj landoj. En la sama jaro la kongreson
de BEA partoprenis samideanoj el Jugoslavujo, Grekujo kaj Rumanujo,
kiuj formis Balkanlandan Esperanto-konferencon. La konferenco decidis,
ke oni komencu eldoni komunan balkanan Esperanto-revuon – ―Balkana
konkordo‖. Bedaŭrinde la eldono de la gazeto daŭris nur de januaro ĝis
julio 1931 kun sep numeroj. La kaŭzoj por tiu nelonga eldonado verŝajne
estas la samaj – divideco de la esperantistoj en la balkanaj landoj laŭ iliaj
politikaj interesoj kun apartaj organizoj kaj propraj revuoj kaj gazetoj.
Dum la 30-aj jaroj de la 20-a jarcento, kiam post puĉo en Bulgarujo estis
malpermesitaj la maldekstraj organizaĵoj, iliaj membroj aliĝis al BEA. La
kongresojn de la unusola jam esperantista organizo en Bulgarujo certe
partoprenis ankaŭ esperantistoj el aliaj balkanaj landoj, tamen ne estas
informo pri aktiva balkana esperantista kunlaboro.
Serioza balkana Esperanto-aktiveco komenciĝas post la Dua Mondmilito.
Tiam aperas sur la scenejo la iamaj ―laboristaj esperantistoj‖, ligintaj
denove sian Esperanto-agadon kun la politiko en la orientaj eŭropaj landoj
kaj la ―politikaj ludoj‖ por Balkana federacio. Esperanto-movado en la
landoj sub soveta influo preskaŭ ne ekzistas – eble nur en Bulgarujo pro la
politika aŭtoritato de ĝia gvidanto Georgi Dimitrov kaj en Jugoslavujo,
kiu provas propran politikon. Danke al tio en 1947 en urbo Asenovgrad
apud Plovdiv estis organizita Balkana Esperanto-kongreso. En Plovdiv,
kie aktivis Hristo [Ĥristo] Gorov, tiea fama antifaŝisto, partia aganto kaj
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ĵurnalisto, oni fondis en septembro de la sama jaro Balkanan kontaktan
komitaton. En 1948 estis organizita 2-a Balkana Esperanto-kongreso en
Varaĵdin, Kroatujo, kaj poste en 1949 en Budapeŝto, kvankam Hungarujo
ne estas balkana lando. Mi dubas, ke restis paperaj spuroj pri la temoj dum
tiuj kongresoj. Konante tamen la celon de la eldonita en Bulgarujo tiam
gazeto ―Internacia kulturo‖, destinata por la balkanaj landoj, mi povas
supozi pri kio temis.
De la komenco de la 50-aj jaroj post la morto de Georgi Dimitrov stagnas
kaj la Bulgara Esperanto-movado. Je la fino de la 50-aj jaroj post la ŝanĝoj
en Orienta Eŭropo revigliĝas ankaŭ la Esperanto-movadoj en tiu parto de
la mondo. Io speciala pri la balkana esperantista kunlaborado tamen ne
estas videbla pro la aparteno de la balkanaj landoj al diversaj politikaj
tendencoj. Kiel estrarano de Bulgara esperantista asocio komence de la
70-aj jaroj mi memoras nur sporadajn kontaktojn inter la estraroj de la
balkanaj esperantistaj asocioj de Bulgarujo, Jugoslavujo kaj Grekujo. Por
la kongreso de TEJO en 1978 en Veliko Tarnovo en Bulgarujo, al kies
LKK mi estis prezidanto, mi kontraktis grupon el Jugoslavujo partopreni
la kongreson, kio ankaŭ ne preterlasis politikon, sed tio estas alia temo.
De la komenco de la 80-aj
jaroj de la 20a
jarcento kiel
ĝenerala
sekretario de
BEA mi povas
skribi pri la
balkana
esperantista
kunlaboro jam
surbaze
de
mia
propra
sperto.
Unua balkanlanda esperantista renkontiĝo, Sofio 1983
En 1983 mi iniciatis Balkanan Esperanto-renkontiĝon en Bankya apud
Sofio. Subtenis min Helena Esperanto-Asocio. La renkontiĝon partoprenis
esperantistoj el kelkaj balkanaj landoj. Eble post tiom da manko je
kontaktoj la balkana esperantista entuziasmo estis granda.
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Dum la aranĝo oni elektis Balkanan Esperanto-Komitaton (BEK), en kiu
min kiel sekretarion kun la tasko organizi balkanajn esperantistajn
aranĝojn. Dum la sekvonta jaro en Ateno, Grekujo, estis organizita
Balkana Esperanto-kongreso.
Balkana Esperanto-kongreso,
1984, en Ateno. De maldekstre al dekstre: Maria
Pontika
(prezidanto
de
HEA),
Dimitrios
Beis
(urbestro de Ateno), Savas
Cituridis (eksprezidanto de
TEJO), reprezentanto de
Jugoslavujo kaj Dimitar
Papazov (sekretario de BEK)
La programo estis varia. LKK, en kiu estis Maria Pontika, Kostas
Kiriakos, Spiros Sarafjan kaj kelkaj aliaj grekaj samideanoj, organizis
bonegan kongreson. La kongreso estis organizita sub la aŭspicio de
Dimitrios Beis, urbestro de Ateno, kiu mem ĉeestis, en la nova olimpika
stadiono. Dum la atena kongreso ni decidis organizi konferencon en
Rumanujo, kie jam videble komencis stagni la Esperanto-movado meze de
la 80-aj jaroj. Miaj oficialaj kaj neoficialaj klopodoj por tio, kvankam mi
estis kun kelkaj samideanoj el Braŝov, riskis dum la vizito en Rumanujo
malagrablaĵojn kun la ŝtata politika polico. Ili ne donis rezultojn, ĉar
intertempe la movado estis preskaŭ malpermesita. Evidentiĝis, ke ĉe la
tiama politika situacio sur Balkanio ne estis facile organizi la sekvontan
balkanan esperantistan aranĝon. La situacio en Albanujo ne estis pli bona.
La sola ebleco por la sekvonta esperantista aranĝo restis nur en
Jugoslavujo. Septembre de 1989 ni sukcesis aranĝi balkanan esperantistan
konferencon en Ohrid [Oĥrid]. La konferenco estis eĉ tre bone organizita.
Krom pri la esperantista kunlaboro ni tiam parolis danke al Maria Pontika
el Grekujo ankaŭ pri la ĝenerala balkana kunlaborado, por kiu la
esperantistoj en tiu tempo estis pioniroj.
Dum la 90-aj jaroj komenciĝis la politikaj ŝanĝoj en orienta Eŭropo. Tiam
en ĉiuj balkanaj landoj ne plu necesis permeso de la lokaj aŭtoritatoj por
esperantistaj aranĝoj. Dum tiu periodo mi interesiĝis en kiuj balkanaj
aranĝoj aperos reprezentantoj de estraroj de la esperantaj asocioj en la
balkanaj landoj por elekti novan BEK kaj novan sekretarion anstataŭ min,
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ĉar mi deziris komenci la laboron ĉe la nova politika situacio. En 1994
plivigliĝis iuj junuloj kaj anoncis esperantan konferencon en Sofio. Post ĝi
sekvis junularaj konferencoj en Beogrado en 1995 kaj en Timiŝoaro en
1996. La sekvontaj anoncitaj konferencoj en Tirano (Albanujo) kaj en Niŝ
(Serbujo), planitaj por 1999, ne realiĝis. Mi eĉ ne scias ĉu efektiviĝis la
anoncita por 2000 konferenco en Kopaonik. Mi rememoras, ke dum la 90aj jaroj estis organizita la 8-a Balkana Esperanto-kongreso en Vraca en
Bulgarujo. La kongreson ne partoprenis oficialaj reperezentantoj de la
Esperanto-asocioj el la balkanaj landoj kaj mi ne povis transdoni mian
sekretariecon de Balkana Esperanto-Komitato. En 2001 estis organizita tie
ankaŭ junulara esperantista konferenco. En 2005 en Karlovo estis
organizita denove balkana Esperanto-kongreso. Tamen, kvankam ĝin
organizis estrarano de BEA, ne alvenis oficialaj reprezentantoj de la
asocioj el la balkanaj landoj kaj ne eblis elekti novan BEK.
Komence de la 21–a jarcento mi registris en Bulgarujo ne-registaran
organizon, kiun la kolegoj, kvankam neesperantistaj, konsentis nomi
―Espero‖, sciante mian inklinon al la internacia lingvo. La organizaĵo
laboris kun la eksterlandaj kulturcentroj kaj slavaj ambasadejoj en Sofio.
Por iu aranĝo en la Rusa kulturcentro en Sofio mi sukcesis kontakti iun
samideanon el Niŝ, Serbujo, kiu organizis grupon da esperantistoj el la
urbo, per kiu ni almenaŭ faris propagandon pri Esperanto antaŭ la
ĉeestantoj. En 2010 mi decidis utiligi la IFEF-kongreson en Sofio por
organizi ankaŭ balkanan esperantan konferencon. Mi skribis leterojn al la
diversaj Esperanto-asocioj en la balkanaj landoj. Bedaŭrinde reagis nur el
Rumanujo kelkaj personoj. La tiama prezidanto de la Serbuja Esperantoligo promesis organizi grupon, tamen bedaŭrinde ne sukcesis. El la
partoprenantoj de IFEF-kongreso ne aperis balkanlandanoj kaj mi devis
skribi al la restintaj du dezirantoj el Rumanujo, ke ne estas senco veturi
tiel longdistance por renkontiĝi nur ni triope.
Dum la unua jardeko de la 21-a jarcento unu el la prezidantoj de UEA,
kun kiu ni iam kunlaboris en UEA, proponis al mi eniri la komisionon de
UEA por Balkanujo. Mi kontaktis kun la prezidantino el Rumanujo kaj
havis iujn ideojn, tamen baldaŭ la komisiono ĉesigis sian ekziston, ne
sukcesinte realigi ion realan.
La temo pri la balkana Esperanto-kunlaborado restas malfermita ankaŭ en
la dua jardeko de la 21-a jarcento. Sur la balkana duoninsulo jam estas
multaj landoj, en kiuj - kvankam mi ne sekvas ĝuste ĉiujn esperantajn
eventojn - revigliĝas la Esperanto-movadoj. Estas espero eĉ por ĝenerala
balkana kunlaboro. En la unua eldono de mia memuara libro ―El mia
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verda vivo‖, eldonita danke al la fama germana esperantisto kaj
interlingvisto Detlev Blanke, kaj en ĝia prilaborita bulgarlingva eldono en
2014 mi finis la ĉapitron pri la balkana kunlaboro per la frazo: "Mi kredas,
ke post ne multe da tempo aperos denove iniciato por balkana kunlaboro.
Mi estas certa pri tio, ke inter la unuaj estos la esperantistoj, kiuj havas
jam sufiĉan sperton el la pasinteco". Mi antaŭvidis, ke tio okazos post 10
aŭ 20 jaroj.
Mi gratulas la iniciatintojn de la revuo ―Balkana Verda stelo‖, daŭrigantoj
de la jarcenta balkana esperanta tradicio, kiuj komencis la realigon de mia
prognozo eĉ pli frue ol mi atendis, kaj deziras al ili sukcesojn je la nomo
de la Balkana Esperanto-Movado.

Parolado antaŭ la tombo
de prof. Boĵidar Leonov
(okaze de la 40 tagoj post lia forpaso)

Oni apenaŭ trovas vortojn por esprimi aflikton pro perdo de ĉiu
homo! Sed kiam tiu estas publika persono, sindonanta malavare,
kun intelekto, kun abnegacio kaj kun flama patriotismo, kia estis
prof. Boĵidar (Boţidar) Leonov – tio estas des pli malfacila!
Adoptinta la renaskiĝan spiriton de sia amata Karlovo, prof. Boĵidar
Leonov laboris per renesanca flamo, per fabela iniciatemo, per
plena sindediĉo al ĉio, kun kio li okupiĝis. Li havis riĉan animon
kaj vastecon de rigardo, nekredeblan energion kaj hombonecon!
Krono de lia agado estis lia sindediĉo al la kaŭzo de la komuna
lingvo inter la homoj el la tuta mondo – Esperanto! Posteulo de la
ideoj de la fondinto de Bulgara Esperantista Asocio en 1907 – prof.
Ivan Ŝiŝmanov, prof. Leonov ne avaris siajn fortojn, ne ŝparis
energion, monrimedojn, sanon kaj sperton por disvastigi siajn
ideojn kaj realigi ilin!
En la Nacia Celebrado, okaze de la 150-a datreveno ekde la naskiĝo
de Ivan Ŝiŝmanov, desur la tribuno en la Granda Halo de la Bulgara
Akademio de Sciencoj, kie pluraj mondfamaj scienculoj prezentis
siajn ideojn, prof. Leonov prezentis sian referaton pri la temo
“Agado de la Bulgara Filio de Akademio Internacia de Sciencoj
(AIS) – San Marino kaj de la bulgaraj esperantistoj por efektivigo
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de la ideoj de prof. Ivan D. Ŝiŝmanov pri apliko de Esperanto en la
internaciaj kontaktoj de scienculoj en la mondo”.
Lia raporto kaj lia partopreno en la celebrado estis forte aplaŭditaj!
Prof. Leonov scipovis krei kontaktojn kaj stimuli la aliajn. Li
subskribis kontraktojn kun la Instituto pri Literaturo kaj kun la
Instituto pri Bulgara Lingvo ĉe la Bulgara Akademio de Sciencoj
por realigi reciprokajn sciencprojektojn. Li organizadis simpoziojn,
seminariojn kaj festivalojn, pensis prospektive pri la ideoj de
Esperanto kaj pri ilia efektivigo.
La personeco kaj la agado de profesoro Boĵidar Leonov estis alte
aprezataj ankaŭ de la Vicprezidento de Respubliko Bulgarujo
sinjorino Margarita Popova. En ŝia nomo, kaj same en la nomo de
ŝia kancelariestro – s-ino Marinela Radeva kaj de la konsilanto pri
Kulturo kaj Spiriteco s-ino Irina Gârkova, mi estas rajtigita esprimi
ilian sinceran kondolencon. S-ino Popova akceptis konvinkite la
patronadon de la organizata de prof. Leonov en la fino de junio
Internacia Simpozio en Karlovo kun partopreno de la Vicprezidanto
de AIS-San-Marino. Bedaŭrinde ĝi ne estis efektivigita. Sed ni
kredas, ke la reciprokaj aranĝoj estos realigitaj kaj liaj ideoj
daŭrigataj de liaj samideanoj kaj posteuloj.
Kune kun Boĵidar Leonov foriras tuta epoko!
La perdo estas neanstataŭebla!
Kliniĝon! Profundan kliniĝon antaŭ la hela memoro kaj nekredebla
homa personeco de profesoro Boĵidar Leonov!
Lia spirito ripozu en paco!
Prof. Rumjana DAMJANOVA6

6

gvidanto de la sciencprojekto “Ivan Ŝiŝmanov kaj modernigo de la bulgara
humanitara scienco” al Bulgara Akademio de Sciencoj, publikigita bulgare en
loka ĵurnalo DIALOG
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NEKROLOGO de Boĵidar Leonov, 73 jaraĝa
Je la 24a de julio 2014 post longa malsanado forpasis nia elstara esperantisto
profesoro Boĵidar Leonov.
Li estis naskita la 16an de junio 1941 en Karlovo. Li fariĝis inĝeniero pri
maŝinoj en la Teknika Universitato en Sofio kaj poste specialiĝis pri patentoj
kaj internacia juro. Li eldonis multajn fakajn librojn kaj en 1990 li fariĝis
profesoro pri Patentoj kaj Internacia Juro.
Jam en 1968, estante studento, li estis elektita Prezidanto de STELO
(Studenta Tutmonda E-Ligo). Ĝis sia morto li estis prezidanto de TOLE
(Tutmonda Ortodoksa Ligo Espernatista). Prof. Boĵidar Leonov estis
prezidanto de BEA en la periodo de 2010-2013 kaj poste li estis elektita
honora prezidanto de BEA. Li estis multjara E-aganto, laborema, senlaca kaj
aktiva esperantisto, konata ne nur en Bulgarujo, sed en la tuta mondo. Li estis
iniciatinto kaj organizanto de ununuraj en la mondo Simpozioj por Apliko de
Esperanto en Profesia Agado (AEPA), kiujn partoprenis tiel fakulojesperantistoj, kiel same fakuloj neesperantistoj el multaj sciencaj fakoj kun
samtempa tradukado de iliaj referaĵoj en kaj el Esperanto. Tuj post ili
okazadis ankaŭ religiaj seminarioj “Religio kaj Esperanto”. La internaciaj
simpozioj kaj la seminarioj okazadis ĉiujare en junio en Karlovo kun
kreskanta intereso kaj sukceso. La AEPA-simpozioj por unua fojo en la
mondo enkondukis Esperanton en la sciencon por neesperantistoj kaj lia
laboro estis rekonita de la Vicprezidento de la Respubliko Bulgarujo s-ino
Margarita Popova, kaj li estis distingita per speciala diplomo de la
Prezidentejo.
Li estis same refondinto de la Internaciaj Festivaloj de E-Parolo kaj Kanto,
kiuj okazas ĉiuprintempe en la komenco de aprilo. En la jaro pasinta 2014 li
estis fondinto kaj fariĝis prezidanto de EDE-Sekcio en Bulgarujo.
En sia 73-jara vivo prof. Boĵidar Leonov gvidis multajn E-kursojn.
Li estis ankaŭ prezidanto de la E-Societo en Karlovo. Lia senlaca kaj persista
E-aktivado estis multflanka kaj varia en la sferoj de: kristanismo ortodoksa,
patentoj kaj internacia juro, turismo ekologia, instruado k.a.
Li fondis Internacian E-Universitaton en Karlovo sub la aŭspicio de AIS
(Akademio Internacia de Sciencoj de San Marino) kaj ĝis la fino de sia vivo li
estis ties rektoro.
La morto de prof. Boĵidar Leonov estas grava perdo por la tutmonda Emovado. Ĉiuj, kiuj konis profesoron Leonov, profunde funebras kaj
kondolencas al liaj familianoj, amikoj kaj samideanoj. Ili eterne gardos en sia
memoro koran senton pri tiu sindonema kaj abnegacia esperantisto kaj aktiva
E-aganto.

Nikola UZUNOV
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Rememoraj bildoj bri Prof. Boĵidar Leonov

La Internacia Esperanto-Universitato en Karlovo

Solena inaŭguro de Simpozio en la Halo de la Komunumo
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La Simpozio en Sopot en 2012

Eksterlandaj partoprenantoj en Simpozio
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La ĉeestantoj aŭskultas interesan traktaton (en la unua vico dekstre
prof. Renato Corsetti, maldekstre prof. Kiselman)

Solena inaŭguro de AEPA en 20137
7

sur la foto: ing. Colo, ing. Nikola Uzunov, prof.Christer Kiselman, prof.
Boĵidar, prof. Rumjana Damjanova, inĝ. Marin Antonov, Mihai Trifoi, prof.
Eva Bojaĝieva
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Kio restis de niaj revuoj ?
Mi faris petrondon apud estraranoj aŭ (iamaj) redaktantoj de asocioj
en sudorienteŭropaj landoj pri la aperado de ilia reta aŭ papera
periodaĵo.
Ja estas ne-imageble kiom da E-revuoj iam ekzistis. En 2010 aperis
pri tio bibliografio de periodaĵoj en kaj pri Esperanto. Ĝi enhavas
referencojn de 14 143 periodaĵoj de septembro 1889 ĝis 2010, ne
numeroj, sed titoloj!
Kaj unu tia titolo, ekzemple Kataluna Esperantisto, povas havi
centojn da numeroj. Rigardu parton de paĝo el la bibliografio:

Ĝi mencias ekzemple, ke en 1982 komenciĝis la kvina periodo de
tiu revuo kaj ke ĝis 2006 aperis 340 numeroj, t.e. mezume po
preskaŭ 14 numeroj jare. Ĝi pluekzistis ĝis 2014, sed la aperritmo
malaltiĝis ĝis po 2 numeroj jare. Por 2014 mi vidis nur rete savitan
Esperanto-Info, "Informilo de Kataluna Esperanto-Asocio". Ĉu
Kataluna Esperantisto kun tiom glora pasinteco, ĉesis ?
El niaj balkanaj kaj najbaraj landoj mi ne ricevis respondon el
Rumanujo, Bulgarujo, Grekujo, Bosnio (du Esperanto-Ligoj) sed ne
petis de Montenegro, Kosovo kaj Trakujo. Tie sendube ne ekzistas
io. Ankaŭ en Serbujo, kies landa asocio ne plu ekzistas ekde 2012,
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ne aperas landa bulteno. La ĉefurba Beograda Verda Stelo, antaŭe
gvida bulteno en la lando, malvigliĝis kaj informoj pri ĝi ne estas
haveblaj.
Kion mencias UEA en sia retejo ne estas fidinda.
Bosnio kaj Hercegovino: Bosnia Lilio longe ne plu aperas,
ekzemple. Por serbaj bosnianoj ekzistas aparta retdiskutlisto.
Pri Hungarujo informis precipe Szilvási László. Mi konstruis jenan
grafikaĵon de la pasinta granda aktiveco pri revuoj. Ĉirkaŭ la jaro
2000 aperis samtempe kvar revuoj!

Pri Rumanujo UEA informas pri ES-TO, Esperanta bulteno
publikigata neregule en Temeŝvaro (sed nenie trovebla).
Ankaŭ Bazaro, eldonita en Kluĵo, ĉesigis kun sia 50a numero la
ekziston. Grekujo bedaŭrinde neniam havis florantan movadon.
Kroatujo: Unuiĝo de Zagrebaj Esperantistoj eldonadas paperan
bonkvalitan "Zagreba Esperantisto".
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Marija Biloševiš: Kroata Esperantista Unuiĝo kiel sian oficialan
organon havas je Kroata Esperantisto. Pro la financaj kondiĉoj ĝi
momente ne aperas en papera versio, sed la reta estas destinita por
la membraro. Frata organizaĵo (hmm, parenca?)
Kroata Esperanto-Ligo eldonas je Tempo, eĉ papere, kaj trovebla
en la reto! Ambaŭ kroataj periodaĵoj aperas kvarfoje jare.
Same pri Slovenuja Esperanto-Ligo, kiu havas dulingvan bultenon
Informacije/Informoj.
Kio pri la aliaj? Albanujo eble bultenrete estas la plej aktiva!
Bardhyl Selimi sciigis la jenon: Albana Esperanto-Ligo ekde sia
fondiĝo en 1991 eldonis je Albana Esperantisto, kvaronjara bulteno.
Poste pro financaj kialoj aperis ĉiumonate elektronika revuo
Bulteno de la Albana Esperanto-Instituto, nuntempe, pli ampleksa,
ĉiun duan monaton. En lastaj dudek jaroj aperis 177 numeroj.
Kiom da tempo niaj antaŭuloj investis en bibliografio de la
Esperanta vivo! En www.bibliotekomolera.org/takacs.html mi
trovis historion de kuracisto Takács, kiu estis mortpafita de
hungaraj faŝistoj en oktobro 1944.
József Takács naskiĝis en Nagyimánd (Hungarujo) en 1890 kaj
esperantistiĝis en 1909. Li ege laboris por Esperanto en sia lando (li
redaktis Hungara Esperantisto kaj Hungara Heroldo) kaj prezidis
Tutmonda Asocio Kolektanta.
Pro sia pasio kolekti esperantajn gazetojn, li interesiĝis ankaŭ pri la
kreado de katalogo enhavanta ĉiujn gazetojn publikigitajn en la
internacia lingvo ekde La Esperantisto. Surbaze de jam ekzistanta
verko de Stojana Bibliografio de Internacia Lingvo, kaj kun helpo
de Spierer kaj Tarnów, Takács aperigis en 1934 Katalogo-n de la
Esperanto-gazetaro.
Preskaŭ kvardek jaroj post lia morto, en 1983, Luis Hernández
Yzal, Árpád Máthé kaj Ana María Molera starigis studgrupon pri Ebibliografio kaj nomis ĝin Rondo Takács, homaĝe al la hungara
pioniro. La laboro de la grupo baldaŭ fruktodonis per gazeto
Periodaĵoj kaj poste per la verkoj Inventaro de planlingvistikaj
periodaĵoj (1992) kaj Bibliografio de periodaĵoj en aŭ pri
Esperanto (2010).
JD
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Ferenc Szemler: La triĝiba monto
recenzo de Ivan Kujundţiš, Subotica
En pasinta jaro aperis ankoraŭ unu interesa libro8 sub la titolo ―La
triĝiba monto‖. Ĝin verkis hungara aŭtoro Ferenc Szemlér [Semler]
(1906-1978) vivinta en Transilvanio (nuntempe Rumanujo). La
libron esperantigis elstara esperantistino Lenke Szasz [Sas],
hungarino vivanta en Rumanujo. Ŝi mem verkas esperantlingvajn
rakontojn kaj poemojn, el kiuj kelkaj estas premiitaj.
La okazintaĵoj en la romano komenciĝas kelkajn monatojn antaŭ
eksplodo de la unua mondmilito. Tuj post la atenco en Sarajevo la
Austro-Hungara Monarkio febre preparas sin por milito. La ĉefa
heroo de la rakonto, Istvan Balazs [Balaĵ] estas metiisto
(ĉarpentisto). Li havas edzinon kaj tri malgrandajn filojn. Ili vivas
en Udvarhely [Udvarhej] en Transilvanio. La mezaĝa filo Istvan
estas iom malforta kaj ne progresas kiel iliaj fratoj. La kuracisto
rekomendas por li ŝanĝon de klimato, laŭeble ie ĉe la maro. Sed iliaj
rimedoj ne sufiĉas por tiuspeca ekskurso. Bonŝance la patro ricevas
proponon el Pola9.
La monarkia militmaristaro bezonas metiistojn. Istvan Balazs jam
kiel soldato servis en militmaristaro en Pola. Kvankam ne tre
volonte, li konsentas ke la tuta familio vojaĝu al Moskenice
(nuntempe Moššenice en Kroatujo) en Istrio. Tiu ĉi vojaĝo de
Udvarhely ĝis Fiume (nuntempe Rijeka) estis por la knaboj granda
travivaĵo. Precipe la unua renkontiĝo kun la maro, en kadro de la
vagonfenestro, impresis ilin eksterordinare. Ĉe alveno en
Moskenice la familio Balazs trovas malmultekostan, sed tre
malkomfortan loĝejon. Tamen ili estas feliĉaj. La patro komencas
labori kaj la knaboj ĝuas ĉiutagan banadon sub varma adriatika
suno. Ili admiras la belegan naturon, miras pri multaj homoj kiuj
parolas diversajn, por ili nekonatajn lingvojn. Ili amikiĝas kun
kelkaj geknaboj. Sed en tiu amikeco aperas obstakloj. Estas tre
grava la klasa pozicio. Tiuj infanoj el riĉaj familioj sentas sin
superaj kaj ofte montras tion. La Balazs-knaboj ne komprenas tiun
8
9

aeetebla ee la libroservo de UEA, 111 paĝoj. Prezo € 9,=.
nuntempe Kroata havenurbo Pula
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sintenon…. Vidalvide de ilia loĝejo oni povas vidi la montaran
insulon Cres kiu aspektas kiel monto kun tri ĝiboj. La malgranda
Piŝti revas pri vizito al la insulo. Intertempe la patro multe laboras
en iu mistera por ĉiuj milita entrepreno. Tie laboras multaj fakuloj
kaj metiistoj de diversa nacieco el la tuta monarkio: kroatoj, serboj,
hungaroj... En la aero sentiĝas iu bolado, io malbona pretiĝas, oni
multe parolas pri ebleco de mondmilito. Subtere la laboristoj
organizas sin por rezisto kontrau ĝenerala milita histerio. Sed la
militmekanismo jam nehaltigeble komencas funkcii... La Balazsfamilio revojaĝas hejmen per trajno. En la vagonaro troviĝas multaj
kroataj, hungaraj, serbaj rekrutoj… Eksonas hungare, trista soldata
kanto ĵus verkita en tiuj tagoj:
Dio mia, mia tombo
Tio estas mia scio…
Kie estos en la mondo?
Supre de la granda monto,
En la mezo de Serbujo,
Tie estos mia tombo.
Belega, kortuŝa rakonto pri malgrandaj homoj en malgajaj tempoj....
La libron eldonis „Grafokom‖, Djurdjevac, Kroatujo.

Kandidatoj kaj organizantoj de la ekzamensesio en Senta – 2012
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TUTMONDAJ KER-EKZAMENOJ

Ekzamensesio en Subotica, Serbujo
KER estas mallongigo de Komuna Eŭropa Referenckadro, adoptita
de Konsilio de Eŭropo. Ĝi signifas universalan sistemon por
pritaksado de lingvokono ĉe lernantoj de fremdaj lingvoj. Tiu
sistemo difinas 3 nivelojn (A, B, C) dividitajn en po du subniveloj –
entute 6 ŝtupoj (A1, A2, B1, B2, C1 kaj C2).
Ekde la fino de 2008, kiel rezulto de kunlaboro inter UEA kaj
budapeŝta ŝtata ekzamencentro ITK10, oni povas trapasi unulingvan
KER-ekzamenon pri Esperanto. La ĉefa organizanto de tiuj
ekzamenoj estas Katalin Kováts, membro de la UEA-komisiono
nomata Ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, kaj
redaktanto de la porinstruista retejo, pere de kiu ŝi organizas ilin11.
Por lingvaj ekzamenoj pri Esperanto estas ellaboritaj ĝis nun tri
kategorioj: B1 – komencintoj, B2 – mezniveluloj kaj C1 –
progresintoj, kiuj konsistas el skriba kaj parola partoj. La kandidato
povas elekti mem la nivelon, kaj ĉu ĝi volas ekzameniĝi skribe
parole kaj skribe.
Esperantaj KER-ekzamenoj nuntempe estas organizataj en du
formoj: kiel memstaraj ekzamensesioj kaj kiel tutmondaj sesioj en
pluraj lokoj samtage. Inter 2008 kaj 2014 jam pli ol 1500 kandidatoj
el pli ol 60 landoj ekzameniĝis laŭ ĉi tiu sistemo.
Serbujo estas ĝis nun sola ĉeestanta lando kiu partoprenas en la
Tutmondaj Ekzamenoj en Balkanio. Enkadre de la Unua kaj Dua
Tutmondaj Ekzamentagoj en 2012 kaj 2013 skriban sesion organizis
Esperanto-societo el Senta, urbo en provinco Vojvodino. En 2015,
ene de la Kvara Tutmonda Ekzamentago, tiun komencitan tradicion
de sentanoj planas daŭrigi Esperanto-societo „Tibor Sekelj‖ el
Subotica.
Ĉi-jare la Tutmonda Ekzamentago konsistos el du partoj: la unua
estos organizita la 25-an de aprilo, paralele kun la ekzamentago en
Greziljono (Francujo), en 2 urboj de 2 landoj (Nikaragvo kaj
10
11

Idegennyelvű Továbbképző Központ, t.e. Fremdlingva Plueduka Centro
www.edukado.net/ekzamenoj/ker

34

Svislando), la dua la 30-an de majo en 11 urboj en 7 landoj
(Brazilo, Francujo, Japanujo, Nederlando, Rusujo, Serbujo kaj SudKoreo). Ĉi-tiuj datumoj povas ŝanĝiĝi. La plej grava faktoro estas la
nombro de la kandidatoj, kiu devas esti minimume kvin.

Kandidatoj kaj organizantoj de la ekzamensesio en Senta - 2013
La avantaĝoj de la tutmondaj sesioj estas ne nur ekonomiaj, sed
ankaŭ propagandaj. Ĉeestas komisiono, kies membroj estas
prizorgataj de lokaj neesperantistaj funkciuloj. La ĉeforganizanto de
en Senta estis nia karmemora Adem Jakupoviš, kaj en Subotica
Dimitrije Janiţiš, ambaŭ el Belgrado. La neesperantista helpanto
ambaŭ fojojn estis direktoro de la Urba Muzeo en Senta, Atila
Pejin, kiu aktive subtenas la Esperanto-movadon.
La interesiĝantoj por la ekzameno en Subotica povas informiĝi en la
retejo www.edukado.net, kie troviĝas detalaj informoj. Fine de
majo, ligite al la KER-ekzameno, la Esperanto-societo „Tibor
Sekelj‖ organizas renkontiĝon kaj atendas ne nur kandidatojn por la
ekzameno, sed ankaŭ ĉiujn esperantistojn kiuj deziras viziti nian
belan urbon Subotica.
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La KER-atestilo povas esti avantaĝo por vi en studoj aŭ laborplanoj,
kaj mezuri vian lingvokonon, sed ankaŭ ĝi estas atesto kaj al la
Esperanta komunumo kaj al la ekstermovada mondo.
Danke al la ĉefa organizanto Katalin Kováts kaj ŝiaj helpantoj la
nombro de la sukcesaj ekzameniĝintoj kreskas. Tion pruvas la jam
menciita retejo, kiu prave nomas ilin „pri kiuj ni fieras‖.
Aranka Laslo, kunorganizanto de KER, sekretario de "Tibor Sekelj"

Albana literaturo tradukita en Esperanto
Post la jaro 1907, Esperanto eniris ankaŭ en Albanujon. Tion
venigis ĉefe la studentoj albanaj el Vieno, Parizo, Romo kaj aliaj
okcidentaj landoj. La unua esperantisto estis la katolika pastro Dom
Lazer Ŝantoja, kiun sekvis pluraj intelektuloj. La unua verko
originale skribita en Esperanto estis tiu de Cuk Simoni, eldonita en
la jaro 1929 kun titolo "Skanderbeg - Heroo de Albanujo". Poste oni
tradukis poeziaĵojn, novelojn, intervjuojn kaj romanojn.
Ekde kelkaj jaroj, laŭ iniciato de samideano Tomasz Chmielik,
vicredaktoro de Akademio de Esperanto-Literaturo, estas
entreprenita kampanjo por traduki la plej elstarajn nuntempajn
albanajn verkistojn: Ismail kadare, Fatos Kongoli, Ylljet Aliçka k.a.
Ĝis nun, oni eldonis la romanon "La Hunda Haŭto" de Fatos
Kongoli, la novelaron "Sloganoj el ŝtono" de Ylljet Aliçka, la
novelon "La Polino" de Bajram Karabolli, la poemaron "Lundo en
sep tagoj" de Luljeta Lleshanaku kaj la poemaron "La Mondo estas
Pejzaĝo kun Brilaj Koloroj" de Eqrem Basha. La menciitaj libroj
troviĝas ankaŭ ĉe la Libroservo de UEA.
Estas jam tradukitaj kaj pretaj por eldono ĉirkaŭ dek kvin aliaj
libroj, kiuj atendas sponsorojn.
La antaŭenigado de la eldonitaj libroj estis samtempe bona
propagando por la enlanda Esperanto-movado kaj la internacia
lingvo ĝenerale, aparte en la hodiaŭaj kondiĉoj kiam la ŝtato mem
tute ne favoras la enkondukon de Esperanto en la lernejojn.
Bardhyl Selimi, sekretario de Albana Esperanto-Asocio
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Respondece de Johan Derks, redaktanto
Ĝis hodiaŭ ekzistas la fenomeno, ke individuaj esperantistoj estas
izolitaj de la movado, ĉar ilia klubo ne plu funkcias aŭ ili ne sentas
sin reprezentataj de sia landa asocio. La organiza strukturo laŭ
naciaj asocioj malfaciligas al ili agi internacinivele por la interna
ideo: interkomprenigadi la popolojn. Tristigas konstati ekzemple, ke
en kluboj kaj eĉ en naciaj kongresoj oni ne konsekvence parolas
Esperanton. Tiurilate mi elkore subtenas la pledon de Janez Jug,
Slovenujo, pliintensigi la intersocietajn interŝanĝojn, specife
internaciajn.
Gazeto kiel "Balkana Verda Stelo" provas helpi al regiona
informado kaj pliintensigado de kontaktoj.
La revuo ne havas ankoraŭ perantojn tra kiuj pagi la abonkotizon.
Sed en ĉiu sud-orienteŭropa lando oni havas esperantistojn kun
konto ĉe UEA. Mi atendas sciigon de samideanoj, ke ili pretas peri
la pagon por siaj samlandanoj de € 16,= por la jarkolekto 2015-'16
(sept.-dec.-marto-junio) al bvst-n ĉe UEA. Pri rabato en kazo de
pluraj abon(jar)oj petu Johan Derks (johan.derks@gmail.com).
Eĉ ne ankoraŭ formiĝis redakcio, sed ĉiu raportemulo/verkemulo
povas proponi sin al mi. Tiu ĉi numero 2015-3 enhavas artikolojn el
Bulgarujo, Hungarujo, Rumanujo, Rusujo, Serbujo, Slovenujo kaj
Germanujo. Doloriga estas malestado de kontribuoj el Bosnio,
Makedonujo, Grekujo kaj Kroatujo.
Okaze mi eldonos specialnumeron. Jam antaŭ tri monatoj mi
decidis, ke tiu ĉi numero traktos la krizon de enmigruloj en Eŭropo.
Se vi havas peton pri estontaj specialnumeroj, bonvolu skribi. La
fermdato pri kontribuoj por la decembra numero estas 15-11-'15.
Mi skribis en la aparte eldonita nulnumero, ke por etnobazaj
landonomoj mi uzos la finiĝon -ijo, ĉar mi volas justecon ankaŭ por
ujo-preferantoj kaj tial faris jenan Salomonan decidon: Nek -ujo,
nek -io mi permesas, sed la mezan -ijo (ne por Bosnio, Ĉilio ktp, nur
por etnobazaj lando-nomoj). Tiun eksperimenton mi forlasis en ĉi
tiu antologio de ok numeroj. Mi konsekvence uzos la nuran
fundamentan sufikson por landonomoj -uj'
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Enkonduko al rifuĝado
Kiam vi eklegas ĉi tiun artikolaron pri rifuĝantoj al Eŭropo, povas
esti, ke la nombroj da ili, entenataj en ĝi jam plu ne validas. Nenio
ŝanĝiĝas nuntempe pli rapide ol la situacioj de milita violento, homa
suferado kaj rifuĝantoj.
En televido kaj novaĵoj preterglitas la bildoj de vicoj da homoj
dorspakitaj aŭ trenantaj infanojn, kun difektitaj piedoj, ŝarĝitaj de
traŭmoj el la hejmlando aŭ dum monatodaŭra vojaĝado, tamen
decideme. Neniam plu post la teruraĵoj de la Dua Mondmilito la
nombroj da homoj delokitaj estis tiom grandaj kiel nun. La mondo
en 2015 konas 60 mln (milionoj) da ili. Preskaŭ la duono de ili jam
vivas de pli ol kvin jaroj en ekzilo.
Kion ili serĉas ĉe ni? Supozeble protektadon, kaj poste vivrimedon
perlaboran. Kial ni devas helpi ilin?
La deklaracio pri Homaj Rajtoj el 1948 fiksis en artikolo 14 la
rajton de individuo je azilpetado en alia lando por protekti sin
kontraŭ persekutado. Tiu rajto estas senutila, se la petata lando ne
rekonas sian humanan devon serioze trakti tian peton. La Konvencio
pri la statuso de rifuĝintoj kaj senpatrujuloj, organizita de UNo en
1951, reguligis la rekonon. 166 landoj en la mondo poste subskribis
la Konvencion, kelkaj grandaj landoj restis ekster ĝi12.
En buŝo la publiko ofte uzas la vorton rifuĝinto, se oni intencas
diri fuĝanto aŭ azilpetanto. Tiu kiu, terurigite, forlasas sian
landon evidente estas fuĝanto kaj li restas tio ĝis kiam li alvenas
en alian landon, kie li decidas peti azilon. Tiam li estas
azilpetanto, sed ankoraŭ ne rifuĝinto, la aziltraktantoj povas
opinii, ke ĝi ne tiel suferis persekutadon por pravigi – jam venas
alia faka termino – "internacian protektadon". Tiu lando decidas
pri lia enakcepto, sed laŭ reguloj, konformaj al la Konvencio. Se
la praktiko ne obeas ilin, ĝi povas esti kritikata de la superrigarda
organizacio por tio: UNHCR13.
12

pluraj arabaj landoj kaj landoj kun islamana plimulto, landoj en sud-orienta
Azio, plie Mongolujo kaj Norda Koreo
13
United Nations High Commissioner for Refugees = (de) Unuiĝintaj-Nacioj Alta
Komisaro pri Rifuĝintoj.
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Artikolo 14 pri la libereco peti azilon en alia lando ne difinas en kiu
lando tio okazu. Ju pli evoluinta la lando, des pli alloga por la
fuĝanto tie peti azilon. Por preventi grandan premon de azilpetantoj
sur la riĉaj – ofte jam dense loĝataj – landoj de Eŭropa Unio, la
ŝtatoj-membroj decidis en Dublino en 199714, ke la lando kiu
respondecas pri la traktado de azilpeto estas tiu kiun la fuĝanto unua
atingas, enirante Eŭropan Union. La fuĝanto tamen povas frustri
tiun provizon, se ĝi petas azilon ne en la unua lando, sed en la dua
aŭ tria kiun ĝi atingas. Tiam la lasta lando rajtas resendi la
azilpetanton al la unua lando de la Unio, kien la fuĝanto eniris.15
Kial Germanujo estas tiel alloga?
Laŭ donitaĵoj de UNHCR16 en 2013 33 000 anoj de balkanaj neEU-landoj17 petis azilon en Germanujo. El tiuj 22 242 estis serboj.
Signifa supreniro de azilpetoj estis registrita post kiam la Germana
Federacia Konstitucia Tribunalo18 decidis (julio 2012) pliigi sociajn
monservojn kaj pagricevojn por azilpetantoj (po 350 eŭroj).
Ne estas mirige, ke kun tiuj avantaĝoj profitserĉantoj el malriĉaj
landoj emas provi atingi statuson de azilpetanto en Germanujo, eĉ
se ili havas neniun ŝancon pri enakcepto tie kiel rifuĝinto. Krom tio
la ekonomia progreso promesas pli da laborlokoj ol alilande.
Julifine la Germana Federacia Oficejo por Migrado kaj Rifuĝintoj
(BAMF) nombris 218 221 azilpetantojn. 20-8-2015 germana
ministro diris kalkuli je totalo de 800 000 migrantoj aŭ rifuĝintoj
por 2015. Unu tagon poste Germanujo interkonsiliĝe kun European
14

Nun nomata "Dublino 1". Poste venis "Dublino 2" (2003) kaj "Dublino 3"
(2013).
15
Parto de la aranĝo estas la eurodac-sistemo (European Dactyloscopy = Eŭropa
fingropremado) de EU, laŭ kiu ekzistas datenbazo de fingropremaĵoj por identigi
azilpetantojn kaj kontraŭleĝe limtransirintojn. Al ĉiu azilpetanto aŭ kaptito ĉe
limo la montrofingro estas premata kaj la premaĵo bite sendita al centrejo de EU.
La sistemo pruvis sian efikecon, ĉar ekzemple en 2013 62 124 personoj estis
identigitaj kiel kontraŭleĝaj enmigrintoj, kiuj antaŭe petis azilon en iu EU-lando,
26 145 same post kontraŭleĝa limtransiro de EU-lando kaj 103 448 ŝajne laŭleĝe
petis azilon, sed antaŭe jam estis petintaj azilon en alia EU-lando.
16
Western Balkans_Annual Risk Analysis_2014.pdf
17
Albanujo, Bosnio kaj Hercegovino, Serbujo, Makedonujo kaj Montenegro
18
Bundesverfassungsgericht
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Council on Refugees and Exiles19 faris ion vere bonan: Al siriaj
rifuĝintoj, kiuj normale estus deportitaj reen al kie ajn ili unue eniris
la Eŭropan Union, estos permesite resti kaj peti azilon.Miloj da
sirianoj, kiuj estus alie alfrontis necertecon en Eŭropo povas nun
komenci la procezon rekonstruadi siajn vivojn en Germanujo.
Kontrolado ĉe la landlimo kaj "Dublinkazoj"
Misuzado de la rajto je azilpeto estas neelradikigebla, sed ŝtatoj
povas fari procedurojn ĉe la landlimo pli severaj. La abolo de
devigo al vizo por vojaĝoj al Eŭropa Unio de okcidentbalkananoj en
2009 estis la ĉefa kaŭzo, ke la nombro de vojaĝantoj al Okcidenta
Eŭropo grande kreskis kaj ke multaj ne revenis …………. Akiri
certecon pri la celo de la vojaĝo estas malfacile.
Pli severan surliman kontroladon de vojaĝantoj nun ne nur aplikas
la surlimaj landoj de Eŭropa Unio, sed ankaŭ la eksterlimaj landoj
de Eŭropa Unio. Ekzemple Makedonujo en 2013 enkondukis pli
intensivan elirkontroladon. De tiam limgardistoj demandas la
elveturantojn pri necesaj financaj rimedoj, intervjuas ilin pri celloko
kaj motivoj por la vojaĝo. Se estas indikoj ke la reala intenco por la
vojaĝo estas misuzado de la petorajto pri azilo, al la persono la eliro
estos rifuzata, surbaze de artikolo 15 de la makedona Leĝo sur
landlima kontrolo. Sed ofte la fuĝanto trompiĝas pri sia ŝanco
daŭrigi sian vojaĝon, kiam ĝi laŭleĝe transiras limstacion en EU.

Hungarujo rifuzis eniron en 2013 al preskaŭ 5400 serbaj ŝtatanoj,
65% pli kompare al 2012. Krom rifuzoj de eniro eldonita de
Hungarujo, ankaŭ serbaj aŭtoritatoj rifuzis eliron al pli ol 6500
serbaj civitanoj kiuj ne povis pravigi sian intencon pri vizitrestado
en EU kaj tial estis konsiderataj riskotrairantoj. La serba fervoro
frutempe detekti eblan misuzon de la rajto de azilpetado rilatas al la
averto ke EU povos reenkonduki devigon je vizo por serboj, se la
nombro da azilpetoj el tiu lando konsiderinde kreskos.
Sed kiam la fuĝanto aŭ profitserĉanto jam transiris la teritorion de la
cellando – laŭleĝe aŭ kontraŭleĝe – nenio povas malhelpi ĝin iri al
polico kaj peti azilon. Kial serba fuĝanto, kiu vojaĝas al Hungarujo
19
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petus azilon en tiu lando, se li havas parencon en Germanujo? Li
preferos pluvojaĝi al Germanujo kaj ĝui la kompanion de sia
parenco, certe, se li vojaĝas individue aŭ ĝuas la pagatan helpon de
faciliganto20. La rajto resendi lin al Hungarujo ne estas absoluta.
Laŭ la reguloj de Dublino la nacia Oficejo pri Enmigrado devas
klasifiki azilpetanton post unua intervjuo kiel "Dublinkazon", se
montriĝas ke ĝi havas eble pli gravan rilaton kun alia membroŝtato.
Familiano en EU-lando
Se azilserĉanto havas familianon en iu EU lando, tiu lando estas la
ĉefa respondeculo por okazigi la azilproceduron. Tamen, la EUreglamento21 estas tre strikta en sia difino de familiano: Nur edzinoj
kaj neplenaĝaj infanoj estas kovritaj per tiu regulo.
La rakonto de Mamun, dudek-jaraĝa siriano, montras kiel la
mallarĝa difino de familio enorme influas azilprocedurojn.
Mamun en decembro 2011 serĉis azilon en Belgujo ĉar tie liaj
gepatroj, onklo, onklino, du nevoj kaj nevino jam loĝis laŭleĝe.
La junulo eniris Ŝengenzonon tra Latvujo kaj vojaĝis de tie ĝis
Belgujo. Kiel plenkreskulo li ne falis sub la striktan difinon de
'familio', kio decidigis Belgujon ne koncedi azilon kaj revenigi
lin al Latvujo. Tie li ekĝuis statuson de rifuĝinto. Nur per
speciala vojaĝdokumento por rifuĝinto – tiel nomata "blua
pasporto" - Mamun okaze povas viziti sian familion en Belgujo.

La Dublin-aranĝon subskribis kaj ratifis la 28 membroj de EU,
krome Islando, Svislando kaj Norvegujo. La ŝarĝo juĝi la azilpetojn
– kaj intertempe loĝigi, nutri kaj gardi la petantojn – pezas sur la
limlandoj de Eŭropa Unio: Hispanujo, Italujo, Grekujo kaj
Hungarujo22.
Por plifortigi la kontrolojn pri fuĝantoj sur la limoj de Eŭropa Unio,
la koncernaj ministroj de EU-landoj interkonsentis en 2004 pri
fondo de Frontex23. Ĝia ĉefa geografia labortereno fariĝis
20

neŭtrala termino por homnegocanto: li "faciligas" la fuĝadon, ŝakristo
Vidu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN[aŭ alia lingvokodo: FR, DE
ktp]/TXT/?uri=CELEX:32013R0604
22
Bulgarujo kaj Rumanujo
23
"Frontières extérieures", france, signifas eksteraj landlimoj.
21
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Migradaj itineroj direkte al Eŭropo en unua duono de 2015 24

La nombro por Grekujo enhavas proksimume 20 000 por Lesbo. Nova
frekventata alvenejo estas insulo Kos kun 6 000. Du alvenvojoj estas desegnitaj
por Italujo. Ilia nombro inkluzivigas alvenintojn al Malto.

Mediteraneo, por ŝirmi Hispanujon, Italujon kaj Grekujon kontraŭ
invadoj de fuĝantoj el Afriko. Aliaj taskoj fariĝis trejni landlimajn
gardistojn, taksraporti pri la evoluo de fuĝantofluoj kaj fuĝitineroj,
apliki pli altteknikajn metodojn de limkontrolado kaj kunordigi
interla landoj de EU la resendado de neleĝaj enmigrintoj. Pro la
forta kresko de la nombro de transmaraj fuĝantoj tiu tasko de
resendado rezultis en 2008 en forterurigaj metodoj, kiuj anstataŭ
ebligi malebligas al fuĝantoj submeti azilpetojn al EU-landoj. En
printempo de 2015 estis nova eksplodo de nombroj da fuĝantoj en
boatoj trans Mediteraneo sub teruraj kondiĉoj, kreataj de
faciligantoj. 137 000 homoj fuĝis en ses monatoj transmare, 1875 el
ili dronis.25 En majo sub premo de publika indigniĝo militŝiparoj de
interalie Italujo entreprenis grandskalajn savoperaciojn.
24

el http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ kaj
www.dailymail.co.uk/news/article-3162980
25
www.unhcr.org/5592b9b36.html. Vidu bildon sur dorspaĝo.
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La okcidentbalkana itinero
Ĉar en sud-orienta Eŭropo Serbujo-Kosovo, Bosnio-Hercegovino,
Makedonujo, Montenegro kaj Albanujo ne estas membroj de EU,
tie ne ekzistas leĝaro por resendi azilpetantojn al lando, kiun ili
trairis antaŭe, sed ili havas la "avantaĝon", ke malmultaj fuĝantoj
volas resti tie por ekkonstrui novan vivon.
Tra ili iras du ĉefaj migrofluoj: 1. de ŝtatanoj de la okcidentaj
balkanaj landoj mem 2. de precipe aziaj migrantoj kiuj origine eniris
Eŭropan Union trans la bulgar-turkan, la grek-turkan aŭ grekmakedonan landlimojn aŭ marlimojn kaj poste plu tra la okcidenta
Balkanio, en Hungarujon. Inter la dua grupo la nombro de ŝtatanoj
el Sirio kaj Somalujo plej multe kreskas.

ŝakristoŝofore = per ŝoforoj en la reto de homkomercantoj (ŝakristoj)

Ŝtatanoj de la Okcidenta Balkanio
En 2012 ŝtatanoj de la Okcidenta Balkanio ĉiam pli ekmisuzadis
diversajn formojn de laŭleĝa vojaĝado, detektitajn ĉu dum
limkontroloj, ĉu dum ili estis jam en Eŭropa Unio. Plej multe oni
misuzis la provizojn por internacia protekto en EU-membroŝtatoj
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kaj Ŝengenaj landoj. En 2012 estis preskaŭ 33 000 azilpetoj faritaj
de civitanoj de la kvin nove vizo-liberaj okcidentbalkanaj landoj
menciitaj supre, 53% pli ol en 2011. La nombro estis la plej alta
ekde la enkonduko de vizo-libera vojaĝado en la regiono en 2009
kaj konsistigis 12% de la totala nombro de azilpetoj en Eŭropa
Unio. Tiu alfluo ne povas esti klarigita el drasta plimalboniĝo de la
sekureco por civitanoj en tiuj landoj, do parte la azilpeto estas ĝuste
provo por la bono. Alia misuzo estis la pluvojaĝado sen peti azilon
kaj neleĝa ekrestado en Eŭropa Unio. Pli precize, estis proksimume
kresko je kvinono de detektoj de ŝtatanoj de la Okcidenta Balkanio
kiuj submerĝis en membrolandoj de EU - ĉefe kosovanoj, serboj kaj
albanoj. Ŝtatanoj de Albanio, pli ofte ol tiuj de aliaj landoj, estis
detektitaj pro dokumentofraŭdo, enirante Eŭropan Union aŭ la
Ŝengenan zonon en 2012, plejparte ĉar ili uzis falsitajn ŝtampojn de
eniro/eliro por kaŝi la trorestadon.
En 2013 estis spertita senprecedenca kresko en la fluo ĉe la
hungara-serba landlimo. Preskaŭ 20 000 migrantoj kontraŭleĝe
eniris Hungarujon kaj preskaŭ ĉiuj petis azilon tie. La ŝtatanecoj
inkludis loĝantojn de Kosovo, Serbujo sed ankaŭ pakistananojn,
afganojn, alĝerianojn, marokanojn krom afrikanoj de sub Saharo, el
kiuj multaj jam estis vivantaj en Grekujo antaŭ ol vojaĝi al
Hungarujo. Ĝis januaro 2013 Hungarujo praktikis la arestadon de
personoj, kiuj petis azilon post kontraŭleĝa eniro en la landon. Tiu
flagra transpaŝo de EU-reguloj ne estis akceptita de aliaj landoj kaj
Hungarujo ĉesigis ĝin. Tio kaŭzis enorman kreskon de kontraŭleĝaj
transiroj, ĉar la lim-trapasantoj sciis, ke ili, petinte azilon estos
senditaj al Nagyfa [Nadjfa] proksime al limurbo Szeged [Seged], de
kie ili povos senkontrole daŭrigi sian vojaĝon. Evidente tion multaj
faris. La nombro de ne-regule lim-transpaŝantoj atingis en junio la
pinton: po 130 tage. La reago de la hungara registaro tiam estis
plibonigi la leĝon por ebligi retenadon de tiuj kiuj estis suspektataj
pri misuzo de la sistemo de azilpetado kaj plifortigi la kapaciton de
limkontrolado. Tio rezultis en drameca malaltiĝo de la fluo de
migrantoj en la dua duono de la jaro.
Detektoj de kontraŭleĝa limtransiro atingis pinton en 2014. Dum la
dua fluo, laŭ grandeco, de migrantoj kiuj eniris Eŭropan Union tra
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Turkujo daŭradis, senprecedenca nombro de kosovanoj kontraŭleĝe
transiris la serban-hungaran limon. Kontraste kun aliaj okcidentbalkanaj civitanoj, al kosovaj ŝtatanoj ne estis donita vizo-libera
vojaĝebleco al Eŭropa Unio kaj sekve ili elektis por kontraŭleĝe
eniri Hungarujon, kie ili petis azilon. Kiel konsekvenco, la hungaraj
aŭtoritatoj loĝigis ilin en malfermitaj rifuĝo-centroj de kiu ili
submerĝis por pluvojaĝi al aliaj landoj de Eŭropa Unio, aparte
Aŭstrujon kaj Germanujon, kie ankaŭ ili petis azilon.
Kiam en la unuaj kvin monatoj de 2015 la nombroj da ne-regulaj

Kosova familio varmigante sin post ne-leĝa transiro de
la Hungara-Serba landlimo apud Ásotthalom, 17-6-'15
limtransiroj denove alpintiĝis atingante 54.000 kaj tio povos fariĝi
130 000 por la tuta jaro, la hungaroj publikigis planon por konstrui
altan kradon laŭlonge de la hungara-serba limo, longan pli ol 150
km por haltigi fuĝantojn. Plue Hungarujo diskonigis, ke ĝi
provizore ne pretas plu plenumi la Dublinregulon, ke tiu lando de la
Unio, kiun la fuĝanto atingis la unua estas respondeca por trakti la
peton, kiun ĝi faris en alia lando de la Unio. Tiel la registaro volas
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ŝpari tempon, por ke ĝi povu adapti la loĝigan kapaciton por
migrantoj al la granda alfluo. Budapeŝto asertas, ke nun la naciaj
provizoj ne kapablas venki la alfluon.
La maltrankvileco de Hungarujo pri sia kapablo kaj pri la preteco de
la loĝantaro enakcepti pli da rifuĝantoj estas komprenebla, se oni
konsideras ke por ĉiuj 1000 ŝtatanoj Hungarujo havis en 2013 4,2
azilpetantojn26. Nur Svedujo, en 2014, enakceptis pli da fuĝantoj
proporcie al sia loĝantaro27, ol Hungarujo.
Azilpetoj en 2013 kaj 2014 en Balkanio

lando

2013

Albanujo
Slovenujo
Grekujo
Bulgarujo
Serbujo kaj Kosovo28
Hungarujo

230
430
240
360
8 220 9 450
6 980 10 790
5 130 16 590
18 570 41 370

ŝanĝiĝo '14,

2014, proporcie

87%
50%
15%
55%
223%
123%

0,1
0,2
0,8
1,5
1,8
4,2

2014 relative al '13 al mil enloĝantoj

Rifuĝintoj
transiras de
Serbujo
en Hungarujon
sub la
pikdrata
limbarilon
apud
Röszke,
26-8-'15

26

Vidu Asylum Trends 2013, Levels and Trends in Industrialized Countries
81 325 sur 9 723 809, t.e. 8,36 sur mil enloĝantoj
28
Kosovanoj transpaŝis ne-regule, ĉar ili bezonas vizon por eniri Eŭropan Union.
27
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La Eŭropa Komisiono jam petis Hungarujon, junion 2015, ekspliki
la kaŭzojn de sia nesufiĉeco kaj siajn intencojn rimedi al tio.
Eble vi, leganto, demandas, kial lando ne rajtus konstrui kradon
ĉirkaŭ si por haltigi neregulan transiradon de sia limo? La respondo
estas, ke por homoj, kiuj vivas sekure en sia hejmregiono kaj ne
timas atakojn, efektive neregula limtransiro estas puninda kaj same
por fuĝantoj, kiuj nur pretekstas serĉi "internacian protektadon", sed
uzi tian kradon kontraŭ homoj kiuj estas persekutataj farus ilian
homrajton29 nerealigebla.
Tra Makedonujo
Hungarujo estas inundata de fuĝantoj. Ĝis junio de tiu ĉi jaro pli ol
60 000 da ili
eniris la landon. Multaj
el ili estas
sirianoj kiuj
elektas
la
Balkanan Itineron: unue
al Grekujo
kaj tra Makedonujo kaj
Serbujo
ili
piediras rekte
en la zonon de Ŝengen. En
Sirianoj laŭ reloj tra Makedonujo post
Makedonujo
migrantoj
eniro en Eŭropon tra Grekujo Hungara
urbestro poras la konstruadon de krado uzas ankaŭ sistemon de
"malfermaj taksioj" kiuj
grave profitas de kontrabandado de homoj al la serba landlimo. Aŭ
ili aĉetas biciklon en la sudo.

29

Vidu www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115, artikolo
14 kaj serĉu per Guglo: DIREKTIVO 2011/95/EU de Eŭropa Parlamento kaj de
Eŭropa Konsilio (13-12-2011) kaj DIREKTIVO 2013/32/EU (26-6-2013).
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Vi ne devas serĉi longe por trovi ilin. Sur la stratoj ĉirkaŭ la ĉelima
vilaĝo Ásotthalom [Aŝotholom] iradas ĉie grupoj da rifuĝintoj. Ili
devenas de Afganujo, Bangladeŝo aŭ Niĝerio, fuĝinte militon,
serĉante laboron por apogi sian familion.
La afganoj volas atingi Germanujon aŭ Belgujon. La niĝerianoj
diras, ke ili volas resti en Hungarujo. Kaj la bangladeŝanoj survojas
al Francujo. Nun ke ili estas en Ŝengenio, ili rajte povas transiri la
landlimon, dume ili estas flegataj en improvizitaj tendaroj. Tie ili
povas elekti ĉu ili volas peti azilon aŭ deziras vojaĝi plu.
La urbestro de Ásotthalom havas bienon ĉe la limo. Li nomas la
situacion neregebla. "Ĉirkaŭ limfosto E457 ĉie vi vidas pruvojn de
la neleĝa kruciĝo. Ladojn da nutraĵo, kun grekaj literoj sur ĝi,
disŝiritan trajnbileton al Serbujo." La fuĝantoj volas lasi neniun
pruvaĵojn ke ili venis laŭ la balkana itinero, ĉar ili timas ke ili estos
resenditaj al la loko de enveno. Kiel la eŭropa burokrataro funkcias,
tion ili aŭdas dumvoje unu de la alia.
La urbestro opinias ke Eŭropo havas neniun ideon pri kio okazas tie
ĉi. "La Ŝengena limo estas likema kiel korbo, oni devas agi pri ĝi".
Li estas forta subtenanto de la barilo kiun la registaro intencas
konstrui inter Serbujo kaj Hungarujo. 175 kilometrojn laŭlonge de
la limo, 4 metrojn alta.
"Ili ĝenas la loĝantaron, ili dormas en grenejoj, tio devas finiĝi,"
diras la urbestro. La ideon, ke alta barilo ĉe landlimo en 2015
laŭdire estas kontestinda, li forbalaas: "En Usono ili ja faras same
sur la limo kun Meksiko?"
Germanoj manifestacias ĉe barilo de Bulgara-Turka limo 30
Ĉirkaŭ cent aktivuloj el Germanujo dimanĉe kunvenis ĉe la limon
de Bulgarujo kun Turkujo. Ili postulis ke Bulgarujo malkonstruu la
en julio konstruitan ferrastran barilon por malhelpi enmigradon el
Turkujo. La manifestaciantoj montris tondilojn al la landlimaj
policanoj, indikante ke la barilo devas esti distruata, kiel tio okazis
la 19an de aŭgusto 1989 al la pikdrato ĉe la limo inter Hungarujo
kaj Aŭstrujo.
30

Nederlanda reta novaĵoservo "NU.nl", 9-11-2014
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Tio estis la unua oficiala malfermo de la fera kurteno kaj la
enkonduko al la falo de la Berlina Muro la 9-an de novembro 1989.
La bulgaraj landlimaj policanoj malaprezis tiun agon kaj provis teni
la manifestaciantojn for de la barilo. En ĉirkaŭaĵo de Jambol, kie la
agado okazis, fuĝantoj de la civila milito en Sirio eniris Eŭropan
Union, antaŭ la fermo de la landlimo.
Azilpetantoj kaj migrantoj en Serbujo 31
Unu landlimon sur la okcidentbalkana itinero ni ankoraŭ ne
konsideris: tiun inter Makedonujo kaj Serbujo, simple ĉar ĝi ne
donas politikan problemon. Inter makedona Tabanovce kaj serba
Preŝevo migrantoj ne estas haltigitaj aŭ
arestitaj.
Je la 15a de junio en 2015 la
proparolanto de UNHCR, Mirjana
Milenkovski, deklaris, ke lastatempe
kreskis la nombro de rifuĝantoj el
batalŝirita Meza Oriento kaj Afganujo
tra Makedonujo al Serbujo, kaj ke po
ducent homoj tage serĉas helpon de
Ruĝa Kruco kaj de la municipo de
Preŝevo. Novaĵservo http://inserbia.info
mencias 20-7-'15, ke reprezentanto de
Serbujo en Eŭropa Parlamento diris, ke
Serbujo akceptis pli ol 30 000
migrantojn en akcepto-centroj. Li ne
diris, ke en 2014 nur kvar migrantoj el
16 500 petintoj ricevis statuson de

rifuĝinto en Serbujo. En la unuaj kvin
monatoj de 2015 estis 22 182 azilpetoj.
Supozeble estas multe pli granda
nombro de tiuj kiuj nur trapasas
Serbujon survoje al la "riĉa" Eŭropo. La kapacito de la kvin serbaj
akceptocentroj estas 780 homoj ….
Limregiono inter
Makedonujo kaj
Serbujo

31

www.kt.gov.rs/en/news/news-archive/200-migrants-reported-in-presevo-per-day

14

Sinjorino Milenkovski diris: "Laŭ internaciaj normoj kaj Serbaj
leĝoj pri azilo, transiro de limoj de homoj kiuj fuĝas militon kaj
persekutadon en siaj propraj landoj, rasan kaj religian
maltoleremon, ne estas konsiderata kontraŭleĝa transiro, ĉar ili
forkuris de milito" kaj ŝi rimarkigis, ke en la lastaj kvin jaroj, ekde
la civila milito en Sirio, la duono de ĝia loĝantaro translokiĝis el la
lando.
Historio de la barilo inter Turkujo kaj Grekujo 32
Reage al premado de EU, Grekujo jam frue serĉis manierojn por
ŝlosi sian limon kun Turkujo. En 2011 kaj 2012 Frontekso investis
proksimume 37 mln da eŭroj en "Operacio Pozidono" por sekurigi
la Grekan-Turkan limon. Sed tio, laŭ la Greka registaro ne sufiĉis.
Preskaŭ 100 000 migrantoj ja estis arestitaj en 2011 dum klopodoj
eniri de Turkujo kaj Grekujo timis, ke pro la batalado en Sirio la
interlimo fariĝos pli invitema. La aŭtoritatoj esperis, ke krado
fortimigos ilin. En 2012 komenciĝis la konstruado de krado kontraŭ
migrantoj kronita de pikruldrato, 12,6 km longa, 4 metrojn alta,
kostoj 5,5 mln da eŭroj. Ĝi aperis en la regiono de la rivero Evros
(bulgare: Marica; turke: Meric; greke: Evros), inter Edirne kaj
Orestiada. Tie la rivero portempe forlasas la Grekan landlimon por
eniri la eŭropan parton de Turkujo. Aldonaj 1800 policanoj estis
deplojitaj kaj novaj internigejoj por migrantoj malfermitaj.
Eŭropa Komisiono estis priskribinta la kradon senutila: "Kradoj kaj
muroj estas provizoj por mallonga tempo, kiuj ne solvas la
problemon. EU ne pretas kaj ne pretos kunfinanci la kradon"
proparolanto pri enlandaj aferoj komisionanino Cecilia Malmstrom
diris al ĵurnalistoj en Bruselo, sesan de septembro 2012a.
Precize unu tagon pli frue Ĥristos Papustis, antaŭa Eŭropa
komisionano kaj tiam Greka ministro por enlanda sekureco diris, ke
la krado havas "valoron kaj praktikan kaj simbolan". Dum januaro
2012a kelke 2800 migrantoj klopodis transiri la landostrion, malpli
ol la duono de po 6000 monate dum pasinta somero. Plej multaj
venas el Afganujo, poste el Pakistano kaj Bangladeŝo. La plimulto
32

kunmetita el "EUobserver" (Bruselo, 7-2-'12), "Der Spiegel" (germana, 11-9'14), "Today's Zaman" (Ankaro) kaj "Vice News" (hispana, franca, angla)
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petas azilon. Migrantoj el la norda Afriko estas la due pli larĝa
grupo, inter ili precipe alĝerianoj kaj marokanoj. En januaro 2013
UNHCR raportas: "Dum la krado fine reduktis nombrojn de
kontraŭleĝe enmigrantoj je 95 elcento, ili turnis sin en kreskantaj
nombroj al la maro kaj la grekaj insuloj de la Egeo".
Today's Zaman, 10-2-'1533:
Gjorgos Ĥondros (Žιώπγορ Χόνδπορ), membro de la plenuma
estraro de Syriza [Ŝiriza], diris pasintan mardon, ke la ĉeesto de
krado sur la greka limo estas fonto de honto por demokratia lando
kiel lia. "Grekujo estas pordo al Eŭropo ………. sekurigi la limon
de Eŭropo per pikdrata barilo sendas negativan mesaĝon al la
mondo." Ĥondros krome diris ke Grekujo devos forlasi siajn
limigajn provizojn kontraŭ neleĝaj migrantoj. "La azilpolito34 de
Grekujo estos fundamente ŝanĝita. Ni donos mesaĝon, ne nur por
Grekujo sed same por Eŭropo."
La pikdrata barilo fariĝis fonto de debato kiam asocioj pri homaj
rajtoj argumentis ke ĝia ĉeesto pelas ne-regulajn enmigrintojn al
provado de riskaj martransiroj.
Vice News, 4-2-'1535:
La nova registaro de Syriza ĵurkonfirmis Tasian Ĥristodulopulu,
aktivulino pri homaj rajtoj, kiel respondeculon por migrado. Grava
fokuso de Ĥristodulopulu estas malfermaj landlimoj por fuĝantoj.
Devas aperi truoj en la fifama barilo sur la greka-turka limo. La
antaŭa registaro igis konstrui la kradobarilon, konatan ankaŭ kiel 'la
muro'. Ĝi devis funkcii kiel senkuraĝiĝilo, tamen duobliĝis la
nombro de azilpetantoj.
"La barilo havas nur simbolan kialon. Ĝi ne protektis nin, ĉar multaj
homoj venis tra la insuloj. Tiu ĉi muro solvis nenion. Devas do esti

33

www.todayszaman.com/anasayfa_greek-official-says-fence-on-border-withturkey-should-be-dismantled_372278.html
34
polito = ĝenerala kondutmaniero de instituto aŭ registaro rilate al iu afero,
angle: policy
35
Internacia agentejo por trarompaj sciigoj, Novjorko; vidu wiki/Vice_News
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malfermaĵo por fuĝantoj, tiel ke ili povu normalmaniere peti
azilon," diris Ĥristodulopulu.
La nova registaro volas liberigi ankaŭ tiujn enmigrintojn, kiuj
ankoraŭ estas enfermitaj. La antaŭa registaro enfermis azilpetantojn
kaj enmigrintojn en unu el la dudek fifamaj arestejoj. UNHCR ofte
frapetis Grekujon pro "nehoma traktado" en la centrejoj.
La nova greka registaro decidis liberigi kelke tridek personojn
ĉiutage. "Tio estas eksperimento, la laŭgrada liberigado de homoj.
Ni volas rigardi kio okazos kaj kiom da novaj homoj venos al
Grekujo," diris Ĥristodulopulu.
EU rigardas la grekan direktoŝanĝon kun suspekto. Al la plano
malfermi la limojn jam venis maltrankvilaj reagoj. Sed
Ĥristodulopulu volas iri plu. Ŝi volas justan distribuadon de azilpetantoj venintaj el trans la eŭropaj landoj. Identec-esploro devas
determini la landon en kiu rifuĝinto plej bone povas peti ŝirmejon.
Preskaŭ 200 000 homoj surteriĝis al Grekujo ekde januaro ĉi-jare,
dum aliaj 110 000 faris tion al Italio. Ili ankoraŭ estas akceptataj
kun emocio, sed kiom longe tio daŭros, se Eŭropo ne kunfinancos?
Nokto Limo Morgaŭ ĉe la Greka-Turka landlimo36
Ali kaj Naser estas du junaj arabaj viroj (Naser estas palestinano kaj
Ali siriano) kiuj de la turka urbo Edirne, proksime al la turka-greka
limo, helpas al fuĝintoj por kontraŭleĝe transiri la limon al Grekujo.
Lastatempe precipe estas fuĝintoj el la hejmlando de Ali, pliparte
viroj kiuj estas premitaj inter la registara armeo, kiu postulas de ili
pafi al civiluloj, kaj ribeluloj kiuj ĉasas soldatojn. La limo, kiu parte
iras laŭ rivero, estas monitorata pli kaj pli strikte en kunlaboro de
eŭropaj aŭtoritatoj, kiuj deplojas kreskantan nombron da homfortoj
kaj rimedoj por haltigi la fluon de fuĝantoj. Tio daŭre plidanĝerigas
kaj plimalfaciligas por la du viroj la laboron de kontrabandado. La
filmisto ĝishaŭte registras ilin, dum ili lantas en sia apartamento,
fumante, parolante pri sia familio en la hejmlando, kien eble neniam
ili revenos, kaj kie ili planas siajn agojn kun klientoj. La kamerao
ankaŭ akompanas ilin en vojaĝo al la limo. Ŝajnas esti sufiĉe
36

Nacht Grenze morgen, 30-minuta dokumentarfilmo de Tuna Kaptan kaj
Felicitas Sonvilla. Vidu www.thoseattheborder.com, 2013
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senespera ekzistado kaj por la du junaj viroj kaj iliaj klientoj, el kiuj
ĉiam malpli atingas Grekujon.
Streĉiĝoj inter Italujo, Francujo37 kaj Britujo
En junio plurajn tagojn, Italujo staris vaporkape kontraŭ Francujo. En la
itala landlima vilaĝo de Ventimiglia [Ventimilja] tendumas 200 migrantoj
el Sudano kaj Eritreo. Francujo akuzas Italujon surtreti la eŭropan
azilleĝaron, Romo argumentas ke migrantoj rigardas Italujon kiel
transirlandon. La itala polico la 16an de junio perforte malokupigis la
tendaron en Ventimiglia, dum Ruĝa Kruco faras krizrifuĝejon en la
trajnstacio de tiu urbo.
Sekvanta kriza evento estis la amasa malreguligo de la trafiko tra la
tunelo, kiu ligas Britujon kun Francujo apud Calais [Kale] 28-7-'15, kiam
2300 rifuĝintoj samtempe klopodis salti sur kamionojn kaj trajnojn. 20-8'15 publikiĝis interkonsenton inter Britujo kaj Francujo atingis pri popaŝa
fermado de la centro por rifuĝantoj, nomata "la ĝangalo", malfermi kune
mastrumatan centron for de Calais, kontraŭbatali la ŝakrobandojn. Nun
krado, kvar metrojn alta, 400 spionkameraoj, 200 gvardianoj kaj 500 aliaj
sekurecigistoj ĉirkaŭas enirejon de Eŭrotunelo.

Arab News: Fuĝantoj promenas laŭ la pikdrata kradaro sur la
ĉefa vojo al la pramhaveno en Calais, norda Francujo, 31-7-'15
37

el Het laatste Nieuws (belga), 16-6-'15
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EU ne atingas interkonsenton pri divido de migrantofluoj 38
"Tia divido estas necesa al Italujo kaj Grekujo, kie plimulto da
migrantoj alvenas, por doni al ili la ŝancon akomodi siajn skemojn
de loĝigo kaj asistado", diras Jasper Kuipers, vicdirektoro de
Laboro por Rifuĝintoj Nederlando39. "Pro la ne-atingo de konsento
mi timas plej malbonon. Nun jam vi vidas ke en tiuj landoj la
fuĝintoj surstratiĝas kaj kelkfoje eĉ trafiĝas en malliberejo."
Pro la malaprobo de la deviga nombro, restas validaj la
interkonsentoj de la Traktato de Dublino. Ĝi diras ke fuĝintoj devas
esti akomodataj en la lando kie ili eniris Eŭropon. "Plimulto da
fuĝantoj alvenas en suda Eŭropo. Kiel rezulto, tiu interkonsento
estas ne plu defendebla."
La anstataŭa ideo de libervola distribuado de fuĝantoj trans Eŭropo
sonas bone, sed estas "tre seniluziiga". Kuipers opinias pri la rezulto
de la konsultiĝoj de la EU-gvidantoj, ke ili maltrafis la okazon por
doni ĝustan direkton al la politiko pri enakcepto de migrantoj.
Trans mediteraneo al grekaj insuloj40
Ĉiutage centoj da rifuĝintoj el Norda Afriko kaj Meza Oriento
prenas 40-minutan boatveturon en plenbloveblaj flosoj de Turkujo
al la paradiza feriinsulo Lesbo.
Lesbo estas en Egea Maro kaj estas la tria plej granda de la grekaj
insuloj. Aŭtoritatoj tie diras, ke ili estas superŝutataj de grandaj
nombroj da migrantoj alteriĝantaj. Ĝis nun ĉi tiun monaton, 4500
faris la vojaĝon. La loĝantaro de Lesbo estas nur ĉirkaŭ 86 000.
La boatveturo estas relative mallonga, sed multekosta.
Kontrabandistoj onidire ŝarĝas ĉirkaŭ € 850 por persono. Kaj sekura
pasado estas tute ne garantiita. La fuĝantoj devas unue preteriri la
turkajn gvardi-ŝipojn por povi sekvi la veturdirekton. La ŝakristoj
instrukcias al ili tuje detrui la floson kiam ili alvenas bordon. Tio
malebligas resendi ilin en la boato tien, de kie ili venis.
Ĉe unu strando sur la norda bordo de Lesbo ondoj ruliĝis trans
dekoj da nigraj malŝveligitaj gumflosoj. Brilkoloraj savveŝtoj de
38

el raportoj de nos.nl (Nederlanda Publika TV), 26-6-'15, nos.nl/artikel/2043527
Vluchtelingenwerk Nederland
40
resumo de artikolo de Public Radio International (Usona/BBC), 8-7-2015.
39
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plenkreskulaj kaj infanaj grandecoj estis disĵetitaj sur la rokoj.
Ĵurnalistino spektis la alvenon de ŝipo: "Ni vidis 45 homojn
surbordiĝantaj. Ili grimpis sur la rokojn, la virinoj, infanoj kaj beboj
unuaj, kaj poste la viroj. La infanoj estis trempite malsekaj." La
flosoj ne povis transporti pli ol 15 homojn. La ŝakristoj certigis
rekapti la motorojn de la flosoj por estonta uzado.
Multaj el la rifuĝintoj kun kiuj ŝi parolis sur Lesbo originale venis
de la siria urbo Alepo, sed iuj venis de landoj tiel malproksimaj kiel
Afganujo kaj Pakistano.
Restas preskaŭ 60 kilometroj da piedirado de ĉi tiu strando al la
tendaro por rifuĝantoj. Aŭtoveturigi ilin laŭ tiu distanco estas
malpermesite kaj iuj turistoj, kiuj faris tion eĉ estis arestitaj pro tio.
Homoj alvenintaj la strandon ne ricevis oficialan helpon, nur iujn
nutraĵojn kaj akvon disdonatajn de lokaj volontuloj. La ĵus
alvenintaj rifuĝintoj estas nun en tendaroj atendantaj grekajn
aŭtoritatojn por prilabori la paperaĵojn. Plej multaj esperas vojaĝi al
aliaj partoj de Eŭropo.

Atinginte la insulon Lesbo, migrantoj serĉadas siajn posedaĵojn, 18-6-'15.
Ĝis tiam en 2015 48 000 fuĝantoj atingis Grekujon trans maron,
en tuta 2014 34 000.
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Espero41
(tradukita de Esperanto-rondo de Popola Altlernejo Kronach, Germanujo)

Iomete klinita li ascendis la deklivon.
La muŝoj zumadis ĉirkaŭ lia kapo, kaj nun, kiam la varmeco de la
posttagmezo iom post iom malfortiĝis, kelkaj nuboj ekaperis en la
somera ĉielo. Mallerte li eksidis sur la benkon. Tie ĉi, sub la aĝa,
ombra pomarbo li sidis prefere. Ek de ĉi tie oni povis vidi kaj la
malgrandan loĝdomon kaj la ĉirkaŭajn kampojn, iom dekstre la
vilaĝeton kaj en la fono Ŝvaban Ĵurason. Sed la paco, kiu regule lin
ekprenis, rifuzis veni; tro granda estis la streĉiteco. Senĉese vagis
lia rigardo serĉanta de la tegmenta gablo trans la vastecon de la
kampoj ĝis al la horizonto.
Tioma multo ŝanĝiĝis dum la lastaj jaroj, la malplej multo al pli
bono. Sed li estis restinta neŝancelebla optimisto. Lia filo Aaron
ankoraŭ antaŭ malmultaj tagoj insultis lin `stultulo´, antaŭ ol li
foriris kun edzino kaj infano. Eta punkto en la ĉielo ekscitis
mallonge lian atenton. Sturno flugis en la direkto de la ĉerizujo. Iam
lia edzino kutimis sidi apud li, sed ŝi mortis jam antau kelkaj jaroj.
Tioma multo estis ŝparita al ŝi. Sed ĉu Aaron havis entute alian
alternativon ol foriri? Homoj kiaj ili ne plu volonte estas vidataj en
tiu ĉi lando. Septembron pasintjaran likvidiĝis al la judaj advokatoj
la permeso praktiki ilian profesion. Tio estis granda aflikto por
Aaron.
Nur du monatojn poste oni malpermesis al Sarah frekventi la
lernejon. Triope ili rifuĝis al li. Malgraŭ la tuta streĉiteco la vintro
estis bela. Vespere ili aŭdis scivoleme la radi-novaĵojn, dumtage
Sarah ne ĉesis alflanki sian avon. Kun plej granda plezuro ŝi
aŭskultis liajn malnovajn judajn rakontojn. Sarah partoprenis ankaŭ
lian fascinon pri la kurierkolomboj. La kolomboj estis lia tuta fiero.
Multajn horojn ili duope purigis la kolombejon sub la tegmento kaj
provizis la bestojn. Rapide Sarah konis ĉiun unuopan kolombon
41

rakonto de Iris Otto el „Neue Brieftaubengeschichten―, Krauß Verlag, Freisach
(2013). S-ino Otto, nask. en la jaro 1962 en la germana urbo Hannover, vivas en
Liederbach. Ŝia profesio estas vendistino en turistentrepreno. Ĝis nun ŝi publicis
diversajn tekstojn en antologioj de noveloj kaj mallongaj krimrakontoj.
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laŭnome, sciis pri ĝiaj preferoj kaj apartaĵoj. Printempe en klaraj
tagoj kelkaj kolomboj estis enkorbigataj, kaj perpiede ili ambaŭ
migris kun puŝoĉaro trans la kampoj direkte al Ĵuraso. Post abunda
posttagmeza manĝo Sarah urĝis ilin al ekiro. La ekflugigo de la
kolomboj estis la kulmino de tiu ĉi ekskurso. Neniam ili preterlasis
transdoni al la kolomboj etajn informojn. Sur la reirvojo la espero
ĉiam rapidigis la knabinon por esti pli rapide hejme ol la kolomboj.
Sed finfine ankaŭ la kurierkolomboj malpermesiĝis al la judaj
bredistoj. Li mem estis kun Sarah survoje al la flugotrejnado, kiam
venis la komunumestro kun du helpantoj por forpreni la kurierkolombojn. Ili faris
plenan
laboron,
kunprenis
ĉiujn
kolombojn inkluzive
la kaĝon kaj detruis la
plej grandan parton
de la kolomb-ejo.
Kolera kaj trista
Sarah helpis ripari la
flekse
deformitajn
dratojn
kaj
la
dissplititan lignon por
siaj tri restintaj kolomboj.
Por Aaron kaj lia edzino la eta domo, la nenionfarado, la necerteco
kaj la kreskantaj onidiroj pri milito iĝis netolereblaj. Ili decidiĝis
ekfuĝi. Li sciis nenion diri kontraŭ tio krom sian esperon, ke en la
eta vilaĝo nenio okazos al li.
Ili estis for de tri tagoj. Li ne estis povinta kundoni ion al ili krom
siajn bendezirojn, iom da provianto kaj siajn tri kurierkolombojn.
La adiaŭo estis eble la plej peniga aflikto en lia vivo. Nun restis por
li nenio alia ol atendi, kio okazus plu en Germanujo, kaj atendi iun
signon. Li sidis jam longe sur la benko, ĝis li vidis la kutiman
konturon en la ĉielo kaj aŭdis la al li mankintan kveradon de
kolombo. Rapidgambe li kuris al la domo kaj ascendis supren al la
subtegmento. La unua kolombo estis reveninta. Kun tremantaj
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manoj li prenis la elĉerpitan beston, tenere karesis ĝin kaj trovis
ankaŭ la mallongan mesaĝon. Ili estis en Francujo. Ĝis nun ĉio estis
bone sukcesinta.
Post kvar pluaj tagoj revenis la dua kolombo: „Estas sur la ŝipo
`Hope´. Celo New York. Kun amo A., R. kaj S.―. Dankeme li
karesis la intiman plumaron kaj flustradis „Hope! Hope!―. Ĉi tio
estus ek de nun ĝia nomo.
Je la tria kolombo li atendis vane.

La pura vojo
(rakonto de la bulgara verkisto Ivan Vazov, 1850-1921)
Epizodo el la vivo de Vasil Levski

En la inaŭgura komisiono pri la monumento de Levski42 en
Sofio, kies membro mi estis, oni konversaciis pri la granda apostolo
de la libereco. Ĉar ĉiuj komisionanoj pli malpli persone konis
Levskin, oni rakontis anekdotojn pri lia sentimo kaj braveco ĉe
cirkonstancoj plej malfacilaj, pri lia konsideremo kaj malvarmsango
en danĝeraj situacioj, kiuj abundis ĉe ĉiu paŝo de lia vagabonda
vivo. Ĉiuj ĉi rakontoj, ju pli mirindaj kaj pli nekredeblaj, des pli
sanktigis la moralan forton de Diakono kaj aldonis novan brilon al
la aŭreolo, kiu ĉirkaŭas lian preskaŭ misteran, legendan bildon,
formita en nia imago.
Ivan Grozev, membro de la komisiono, rakontis la jenon:
En la jaro 1870 Ivan Grozev ekvojaĝis pro sia okupo de Plovdiv
al Karlovo, kiu estas lia naskiĝloko. Jam estante en Plovdiv, li aŭdis
tre maltrankviligan famon pri diakono Vasil Levski. La Apostolo
estis en Karlovo, la registaro komprenis tion kaj sendis tien la
timigan karserdaron43, kvardek kvin soldatojn-ĉevalrajdantojn sub
haĝulo Ismail agao. Estis ordonite traserĉi tutan Karlovon, trovi kaj
42

Vasil Levski, bulgara revoluciulo kaj plej granda nacia heroo, naskiĝis 1837 en
Karlovo kiel Vasil Ivanov Kunchev. 21-jaraĝa li fariĝis monaĥo en Sopot. De tio
deriviĝas lia kromnomo "Diakono". En 1862 li aliĝis kiel volontulo al la Unua
Bulgara Legiono en Belgrado. Lia kuraĝo en bataloj meritigis al li la epiteton
"Levski" (leonsimila). Li estis pendigita de turkoj en 1873.
43
ĝendarmestro. bulgare: кърсердар (kârserdar), turke: ―kır serdarı‖
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venigi Levskin viva aŭ morta. Samtempe oni ordonis al la
aŭtoritatoj en la tuta subdistrikto deĵori kaj vigle atenti. Ĉiu vojo,
gastejo kaj suspektinda vojaĝanto estis kontrolata de la zaptiehoj44.
Sciante pri tiuj treege seriozaj iniciatoj de la turka registaro, kiu
celis kapti finfine la nekapteblan kaj danĝeran revoluciulon, Grozev
estis tre zorgoplena. Kiam li atingis la montaron ―Sredna gora‖ kaj
paŝis apud vilaĝon Ĉukurlii, li vidis ke sur la kontraŭa altaĵo, kie
estis la ŝoseo, leviĝis polvo kaj aperis taĉmento da ĉevalrajdantoj.
Li tuj komprenis, ke tio estas la reiranta taĉmento de persekutantoj,
gvidata de haĝulo Ismail agao. Grozev ektremis pro la penso, ke
Levski povas esti kun ili, kaptita. Kiam ili alproksimiĝis, li kun
serena koro vidis, ke la Diakono ne estas kun ili. Haĝulo Ismail
agao, kiu konis Grozev, haltigis lin kaj ili finfumis po unu
cigaredon babilante. La taĉmentestro deziris al li bonan vojaĝon kaj
forrajdis kun siaj soldatoj.
Grozev vidis, ke je distanco de kvindek paŝoj post ili ekaperis iu
ĉevalrajdanto, bulgaro. Tiu viro estis vestita en sakpantalono45 kaj
surhavis fezon. Malalte super sia kapo li tenis ombrelon, por ŝirmi
sin kontraŭ la suno, ĉar ĝi ardegis. Pro la ombrelo, li ne vidis la
vizaĝon de la vojaĝanto, eĉ ne interesiĝis. Kiam ili renkontiĝis kaj
Grozev preterpasis trankvile, li aŭdis, ke la vojaĝanto kun la
ombrelo alvokis lin:
- Bajo46 Grozev, Bonan vojaĝon!
Grozev deturnis sin kaj alrigardis lin. Granda estis lia miro kaj
timego, kiam li ekkonis, ke tiu sinjoro estas Vasil Levski.
Ili salutis sin reciproke kaj li komencis riproĉi Levskin, ke tio
estas frenezo, vojaĝi kun la taĉmento kaj riski ĉiumomente esti
kaptita. La riproĉoj kaj mallaŭdoj fare de Grozev, pro lia varma
amika simpatio al la Apostolo, kara por ĉiuj, ne havis finon.
Levski ridetis, kaj diris:
- Ne maltrankviliĝu, nun la vojo estas plej pura.
- Do, la vojo estas plej pura nun? Diakono, ĉu vi estas freneza? koleriĝis Grozev, montrante al li la persekutantaron.
44

ĝendarmo, bulgare заптие (zaptie), turke ―zaptiye‖
larĝa vira pantalono penda sub la talio kiel sako bulgara ―потури‖ (poturi)
46
populara alparolo al pli aĝa viro anstataŭ sinjoro, bulgare: ―бай‖ (baj)
45
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- Rajdante kun la persekutantoj, mi estas en plena sekureco… Al
kiu en kapo venos la ideo, suspekti min nun? La tuta mondo estas
certa, ke nun Levski sin kaŝas en musa truo …Alteriĝu, alteriĝu!
Malsupreniĝinte de sia ĉevalo, li igis Grozev, kiu estiĝis ankoraŭ
pli forte konsternita kaj timigita, ankaŭ alteriĝi, kaj ambaŭ eksidis
sub iu ulmo apud la vojo.
Tie Levski rakontis detale pri la danĝero, kiu lin trafis en
Karlovo, pro la alarmo anoncita de la turkoj. Ankaŭ pri ĉiuj domoj,
en kiuj oni serĉis lin, kiel kaj kie li sin kaŝis kaj kiomfoje lia vivo
pendis sur fadeno.
- Mi ja rapidis al Plovdiv. Tie la revolucia afero min bezonas.
Post kiam ekiris karserdaro43 de Karlovo, mi ankaŭ ekiris kun li kiel
vi vidas… Se mi veturus alimaniere, ĉiu zaptieho44 trarigardus min.
Nun mi estas trankvila.
- Kaj vi eniros Plovdiv kun haĝulo Ismail agao? - demandis
Grozev.
- Nepre, mi tie eĉ miksiĝos kun la taĉmento mem de la
persekutantoj. Nu, adiaŭ, mi iru, ĉar mia kunvojaĝantaro
malproksimiĝas - diris ridetanta Levski. Li adiaŭis Grozev kaj
ekrajdis sian fortan junan ĉevalon.
Post kelkaj minutoj, kiam Grozev estis sur pli alta monteto, li
turnis sin kaj alrigardis la vilaĝon Ĉamurlii kaj vidis, ke tie la
nizamoj47 malselis kaj promenigis siajn ĉevalojn. Apud ili bulgaro
vestita per sakpantalono45 kaj kun ombrelo kuntirita, promenigas la
sian.
Sofio, majo 1895
tradukis Hasan Jakub

Limerikoj de Valentin Melnikov:
Scienco pri biografio
malsamas ol geografio:
unua – pri kapoj,
alia – pri mapoj.
Jen tia distinga defio!
47

Enigma person‘ el Kairo
neniam nudiĝis; jen diro:
―pro granda hontem‘
ne scias mi mem –
ĉu ino mi estas aŭ viro?

nizam = regula soldato de la otomana armeo
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Post longa kaj akra kverelo
pentriston forlasis modelo,
ĉar li malmodeste
ŝin pentris senveste
nur restis sur li la ĉapelo.

Junulin‘ foje diris: ―Liberon!
Mi ne ŝatas sufokan aeron!
Ŝvitas dum ĉi-somer‘ mi,
indas ion malfermi.‖ –
«Konsentite! Ĉu vinon, bieron?»

Respektinda sinjor‘ el Irlando
jen replikis al rekta demando:
―Estas mia sekreto –
Ekvilibra dieto:
Ĉiumane po glaso da brando!‖

Programisto el Timiŝoar‘
volis prunti mil eŭrojn, sed ĉar
precizemis la ulo –
do por glata kalkulo
prunteprenis li 1024

Ŝercoj de Mirić Jadranka
Pulvo
-Paĉjo, kial vi koleris la panjon ?
-Ja, via panjo demandis min: kio estas sur televido?
Mi respondis: - Nur pulvo!
Paradizo
-Paĉjo, kiel nomiĝas bopatrino de Adamo?
-Filo mia, li ne havis bopatrinon. Li vivis en paradizo!
Venis Lalo ĉe kuracisto:
- En lastaj tagoj mi malsaniĝis
- La kuracisto demandis lin: Kion vi trinkas?
- Lalo gaje respondas: Kion vi oferas ?
Nenion por kovri
Antaŭ vendejo, rigardante la motrofenestron virino diras:-Kia bela
mamzono! Mi eniros por aĉeti ĝin.
- Kial vi aĉetos ĝin, nek vi havas kion enmeti, nek kovri per ĝi!
- Kaj kial vi aĉetas kalsonojn?
Pirotanoj (Indiĝenoj de Pirot estas konataj kiel avaruloj)
Dum tagmanĝo, en malnovdata familio de piroĉanoj
- Ho, onklino, ni satmanĝis de tiom da legomoj. Ĉiutage papriko aŭ
brasiko, kaj ĉe nia najbaro ofte viando.
- Lasu ilin. Ne estas nia kulpo, ĉar ili ne semis legomojn!
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Internacia Amikeca Renkontiĝo en Slovenujo
Sabaton, la 25an de julio 2015, honore al la 128a datreveno de la
eldono de la Unua Libro, la slovena urbo Breţice gastigis
internacian amikecan renkontiĝon de esperantistoj. Ĝin organizis la
klubo de esperantistoj de Posavje en Slovenujo kun la temo
"Regiona kunlaboro inter Esperantaj societoj". Krom 15 slovenaj
esperantistoj partoprenis ankoraŭ 40 esperantistoj plimulte el la
najbara Kroatujo.
La partoprenantoj kolektiĝis matene en la Urbodomo de Breţice sub
diversaj memorigaĵoj: orumita skulptaĵo de Zamenhof, esperanta
standardo kaj surskribaĵo »Eŭropo – Egalrajteco – Esperanto«.
Partoprenis ankaŭ la prezidantoj de la Kroata kaj Slovena
Esperanto-Ligoj.
La vicurbestrino detalege prezentis la municipon de Breţice,
sciigante la aŭskultantaron pri investaĵoj en la infrastrukturo,
lernejoj, infanĝardenoj kaj en la disvolvigo de turismo, kaj atentigis
pri diversaj novaj instalaĵoj: akvoenergiaj elektrejoj de Breţice kaj
Mokrice, sporta parko kaj akvocentro.
La centra mesaĝo de la enkonduka prelego de Janez Jug estis, ke
necesas pliintensigi la intersocietajn interŝanĝojn de vizitoj per
aktiva kunlaboro en la kampoj edukado, kulturo, amuzo, turismo kaj
sporto. Sed aparta atento devas esti dediĉita al reciproka asistado ĉe
plenumado de aktivecoj en esperantistaj societoj.
Sekvis kultura programo prezentita de la gea ĥoro »Franc Bogovič«
el Dobova. Sekvis recitaĵoj de poemoj el la buŝoj de Ivana Vatovec,
Reneja Miheliţ kaj Anton Miheliţ.
Dum la paŭzo en la urbodomo la gastigantoj aranĝis regalon
preparitan de Reneja Miheliţ kaj Ivana Vatovec.
Sekvis prezento de multspecaj aktivaĵoj de pluraj kroataj, de unu
bosnia kaj de slovenaj esperantistaj societoj.
Multaj reprezentantoj el Kroatujo kaj el Banja Luka donacis al la
organizanta klubo. Mišo Vrhovac el Banja Luka kantis en
Esperanto la serban kanton «Ima dana«.
Post la fino de la programo en la Urbodomo sekvis rigardado de la
kolektoj de la diversspeca, riĉa kaj moderna Muzeo de Posavje.

27

Post la vizito Ivana Vatovec prezentis al la gastoj la ĉefajn
karakterizaĵojn de la urbo Breţice.
La renkontiĝo finiĝis per agrabla kuniĝado en la turisma farmobieno
Vimpolšek.
La renkontiĝo donis gravan iniciaton por denova refortigo de
kunlaboro inter la kroataj, bosniaj kaj slovenaj esperantistoj, kiu
estis jam ege bone disvolvita en la pasinteco.
Feliĉe la renkontiĝo estis riĉe anoncita en multaj komunikiloj. Ĝi
havis eĉ sian propran retpaĝon kaj afiŝon, kiuj donis tutecan bildon
de tiu grava internacia esperantista okazaĵo en Breţice.

Grupa foto antaŭ la urbodomo de Brežice, kie okazis la amika renkontiĝo

Poezia vespero dediĉita al Venelin Mitev en Razgrad
De la 19a ĝis 21a de junio 2015 okazis en Razgrad, Bulgarujo, la
ĉiujara tradicia festo EKRA48. Estis jubilea renkontiĝo, ĉar la komenco
estis en 1991. La partoprenantoj dum la jaroj estis mondfamaj elstaraj
esperantistoj el diversaj landoj kaj kontinentoj kiel: Nicolino Rossi,
Perla Martinelli kaj Lina Gabrielli el Italujo, Valentin Melnikov el
Ruslando, Dimitrije Janiĉiš kaj Radojica Petroviš el Serbujo, Jaroslav
48

Esperantista Krea Renkontiĝo "Abritus"
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Kroluper el Ĉehujo, Carmel Malia el Malta, Alberto Orive el
Hispanujo, Marie-France Conde Rey el Francujo, Evgeni Georgiev el
Kazaĥujo k.a.
La unua vespero estis dediĉita al la bulgara multe ŝatata esperantisto,
verkisto, ĵurnalisto kaj tradukisto Venelin Mitev. Ĉeestis multaj artistoj
kaj aliaj gastoj. S-ino Madĵarova parolis pri lia vivo kaj verkaro. Ŝi
emfazis la bonegajn tradukaĵojn de s-ro Mitev el la franca, rusa kaj
Esperanto en la bulgaran kaj reen. Mitev estas aŭtoro de la esperanta
libro ―Tradukarto‖, tradukis ―Desislava ridetas‖ de Ĝorĝo Silfer kaj
estas tradukisto-kolektinto de la ―Antologio de la bulgara ampoezio‖.
Milena Makaveeva laŭtlegis el esperanta poezia libro ―Somero
cigana‖, redaktita de esperantista poeto William Auld. En sia antaŭparolo li skribis ―Venelin Mitev estas unu el tiuj tro maloftaj, en iu ajn
lingvo, poetoj, kiuj ne taksas superflue daŭrigi kontakton kun la popolo. Li parolas, kantas kiel homo ne simpla, tamen dotita, al homoj el
ĉiuj niveloj, kiuj ne postulas nur komplikaĵojn en la vivo kaj la artoj…"
Poste eksonis versoj de bulgaraj poetoj kaj de la franca poeto Paul
Verlaine [Pol Verlen] esperantlingve en traduko de V. Mitev.
Neposedantoj de Esperanto havis eblecon aŭskulti ege belajn versojn
bulgarlingve el poezia libro ―Eksplodigitaj sonĝoj‖.
Poste Mitev mem dividis interesajn detalojn pri sia lasta libro ―La
grandaj amoj de la bulgaraj politikistoj, ministroj, ĉefministroj k.a.‖,
kiu estos baldaŭ eldonita.
Fine la kantgrupo ―Sopiro‖ ĉe la Esperantista domo kun artgvidanto
Dimitar Stefanov salutis la gaston per kelkaj kantoj.
Dimitrinka Kateva - prezidanto de Esperantista Domo pri Kulturo,
Razgrad, Bulgarujo

Lillo, 25 julio – 1 aŭgusto 2015
parte laŭ raporto de Jukka Pietiläinen en Ondo de Esperanto49

La kongresejo Lille Grand Palais estas unu el tiuj novaj
kongresejoj, kiuj de ekstere aspektas kiel betona bunkro, sen
fenestroj, ne io aparte alloga. Ankaŭ la Esperantaj flagoj, kiuj dum
49

vidu la kompletan artikolon ĉe http://sezonoj.ru/2015/08/uk100-7

29

la komenca tago flirtis en pluvo kaj vento, estis hisitaj nur al duona
stango, kaj mi ne estis la sola en kies kulturo tio signifas, ke iu
mortis.
La centra halo en la dua etaĝo (aŭ la tria, laŭ la kongresa mapo)
de la kongresejo estis bona por renkonti amikojn, etosumi, danci
ktp. La kongresa kafejo estis en la sama halo kaj eblis aeeti ankaŭ
ion por manĝi.
La pli malgrandaj kongresaj salonoj estis kaŝitaj foje en strangaj
lokoj: unue necesis iri al pli supra etaĝo kaj poste necesis malsupri.
Iiel ŝajnis al mi, ke ei-foja kongresanaro estis iom pli juna ol dum la
pasintaj malgrandaj UKoj.
La inaŭgura parolado de Mark Fettes atendite referencis multe al
Zamenhofa parolado en la unua Esperanto-Kongreso en 1905. La
kongreso certe estis jubilea, kaj tio videblis, sed ne tro multe. La
surprizo de la inaŭguro tamen estis kiam la prezidanto de la
Akademio Christer Kiselman sukcesis silentigi la aŭskultantaron,
kiam li admonis esperantistojn pro lingva maltoleremo. Tio okazis
jam antaŭ 61 jaroj en libro Du malsanoj en Esperanto, kaj la
tendenco kontraŭbatali malŝatatajn lingvajn fenomenojn ankoraŭ
daŭras en Esperanto, tiel li diris.
Bedaŭrinde granda parto de la kongresanoj devis sekvi la
solenaĵojn en apudaj salonoj helpe de ekrano. La unuaj aliĝintoj
ricevis biletojn en la eefa salono, dum malfrue aliĝintaj devis
kontenti pri la televida ekrano. Tie, laŭ la malfelieuloj, etoso
mankis.
Ankaŭ aliaj kongresaj salonoj foje montriĝis tro malgrandaj, sed
foje ankaŭ aranĝeblis reprezentoj de tiuj teatraĵoj kiuj estis tro
popularaj. Interese estis vidi la italan profesian grupon fari
teatraĵon pri la sorto de enmigrintoj en Italujo kaj uzi Esperanton
kiel komuniklingvon por ne ligi la temon aparte al iu etnolingva
grupo.
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Unu el kutimaj kongreseroj, la nacia vespero, bonege sukcesis en
Lillo. Komence estis kanzona ekskurso tra Francujo, poste sekvis
kantoj de vivinta Jacques Brel, belgo kun franceca kulturo. Brile.
La ekrano, kiu en antaŭaj kongresoj ofte restis vaka dum
prezentado sur la scenejo, estis bone utiligata: per laŭtemaj bildoj,
kantotekstoj por kunkanti ktp. Kelkaj el la kantoj spegulis la nordon
de Francujo kiel minejan regionon, tre kortuŝe. La organizantoj
montrante sin tiel mondcivitanoj, dedieis programeron omaĝe al
mortintoj de mineja akcidento okazinta en 2014 en Soma, Turkujo.
Solena okazaĵo ei-foje estis la ekskursa tago, en kiu oni vojaĝis al
Bulonjo-ee-Maro kaj tie en la sama urba teatro kiel en 1905
ripetiĝis interalie la inaŭgura parolado de Zamenhof, reprezentita
de Brian Moon. Kun flagoj kaj standardoj oni promenis al la
stacidoma placo, kie estis inaŭgurita momumento memore al
Zamenhof kaj la unua kongreso, kaj plue al la urbodomo de Bulonjo
por flirtigi tie la Esperantan flagon.
La kunsido de legantoj de la revuo Esperanto estis en unu el la
malfacile troveblaj salonoj. Ĉu tial ĝi allogis tiom malmulte da
publiko? La redaktoro uzis longan tempon por rakonti pri siaj
malfacilaĵoj en la redakta laboro, tiel ke mankis tempo por
komentoj kaj demandoj de la legantoj.
Inter la oficialaj decidoj faritaj en la kongreso estis du aparte
gravaj: unue temis pri elekto de nova ĝenerala direktoro de UEA.
Osmon Buller anstataŭos post duona jaro Veronika Poór el
Hungarujo. Ŝi estas 32 jara, iom pli juna ol Osmo, kiam tiu
komencis labori en la CO. Buller la lastan fojon eeestis en UK kiel
oficisto de UEA. Li pensiiĝos en la unua kvarono de la venonta jaro.
Plej kortuŝa estis lia lasta oficista kongresa ago. La voeo de Osmo
kolapsis jam en la kunsido “La Centra Oficejo respondas” kaj en la
fermo li apenaŭ kapablis diri ion alian ol ”Vivu UEA!”.
Alia grava decido estis jura sendependiĝo de TEJO, kiun la
komitato akceptis. Baldaŭ estos perreta voedonado de la Komitato
por akiri la juran validecon de tio.
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Deekstera observo pri la rezolucio en Lillo
La kerno de la rezolucio de la Universala Kongreso en Lillo50 estis
laŭ mi jam entenata en nur tri subfrazoj:
La 2695 partoprenantoj ………, volante kontribui al la
disvolviĝo de la Internacia Jardeko por la Alproksimiĝo de
Kulturoj proklamita de Unesko, atentigas, ke ĝuste tian
multflankan interkulturan dialogon praktikas kaj disvolvas la
tutmonda Esperanto-movado en siaj centoj da kongresoj kaj
renkontiĝoj ĉiujare; instigas ĉiujn aliajn aktivulojn kaj
movadojn por interkultura dialogo doni pli da atento al la
lingva dimensio de sia laboro……;
Kion UNESKO mem skribas pri la maniero en kiu organizaĵoj
povas kontribui al la Alproksimiĝo de Kulturoj?
Mi konsultis la Ĉefajn Kampojn de Aktiveco en la Agadplano por la
Internacia Jardeko (2013-2022) kaj trovis:
1. Akcelado de interkompreno kaj reciproka enkono de kulturaj,
etnaj, lingvaj kaj religiaj diversaĵoj samtempe per apogado de
penado al repaciĝo
2. Konstruo de kadro de kundividitaj valoroj kiuj nutras socian
koherecon
3. Dissemado de la principoj kaj labormetodoj de interkultura
dialogo per kvalita edukado kaj amaskomunikiloj
4. Kulturado de dialogo por daŭripova evoluo kaj ĝia etika, socia
kaj kultura dimensioj.
Bedaŭrinde en la atentigo kaj instigo de la rezolucio de Lillo mi ne
trovis unu ekzemplon de plano aŭ realigaĵo de UEA en la sfero de la
Kampoj de Aktiveco de la Jardeko. Laŭmezure de tiu rezolucio
UEA, kiel konsiderata de ekstera observanto, nur rigardas la
umbilikon.
Johan Derks

50

Vidu http://uea.org/teko/kongresaj_rezolucioj/2015
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Raporto de Stela pri 26-a IJS en Szentgotthárd, Hungarujo51

Iom da statistikoj: 65 partoprenantoj el 19 landoj, de Brazilo ĝis Japanio.
Niaj streboj por alporti multe da novuloj al Hungarujo sukcesis! Ĉi jare ni
havis 21 novulojn (kiu neniam partoprenis antaŭe IJS-on, eĉ por 6 homoj
tiu estis ilia unua Esperanto-aranĝo!). Pluraj menciis, ke ili venis ĉar
amikoj rakontis kiom bona ĝi estis pasintjare kaj kelkaj trovis ĝin,
serĉante junularajn E-renkontiĝojn en la somero.
Ni ekskursis al Kőszeg kaj Aŭstrujo, banis, vingustumis, ludis piedpilkon
kontraŭ la loka teamo (preskaŭ venkis, la rezulto: 14-3 al la lokanoj),
kantis, dancis, babiladis, lernis plurajn lingvojn, novulumis, diskutis,
gufujis, trinkejumis, manlaboris, stelrigardis, koncertumis kaj tre tre bone
fartis. Ni ankaŭ aperis en la loka ĵurnalo, finfine oni skribis pozitive pri
Esperanto, sen mencii la lingvoekzamenojn!
Ankaŭ ĉi tie mi deziras danki la amasan laboron de la ĉeforganizanto kaj
51

http://dyktatorka.rajce.idnes.cz/IJS_2015/; IJS = Internacia Junulara Semajno
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la teamo: Laĉjo Bagó, kaj mi nepre volas nomi ĉiujn aliajn organizantojn,
ke vi vidu, kiuj laboras por la junularo en Hungario. Saci Bagó (estrarano
de HEJ), Ditta Békési, Zsozsi Bódi, Teó Tóth (prezidanto de HEJ), Bálint
Rikker, Veronika Venislovas, kaj al helpantoj: Anett Tóth-Deme, Dániel
Bakacsi kaj Baptiste Darthenay.
La laboro ne haltas ĉi tie! Ni jam komencis organizi la IJS-on por 2016.
Sed ĝis tiam parto de nia teamo havas la honoron kunorganizi la Junulara
E-Semajnon en Eger. Rigardu la retpaĝon http://jes.pej.pl kaj mi ankaŭ
sendos pliajn informojn pri ĝi baldaŭ.
transprenita el Libera Folio
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Publika letero de Marian Vochin
pri la 67-a kongreso de la bulgaraj esperantistoj
Inter rumanaj kaj bulgaraj esperantistoj ĉiame estis bona kunlaboro. En la
kongreso de 1910 en Sofio, kiun ĉeestis multaj rumanaj samideanoj, oni
decidis unuigi la du naciajn Esperanto-gazetojn ―Lumo‖ kaj ―Rumana
Esperantisto‖, kreiĝis komuna gazeto ―Danubo‖, redaktita de miksita
dunacia komitato kaj presata en Bukureŝto. En la bulgaraj Esperantokongresoj partoprenis rumanaj samideanoj kaj en rumanaj Esperantokongresoj ĉeestis bulgaraj esperantistoj. Dum la komunisma periodo, kiam
en Rumanio estis malpermesita esperantista agado, bulgaraj samideanoj el
Ruse kaj Kubrat alportis esperantaĵojn por rumanaj esperantistoj.
Esperantista movado en Bulgario estis helpata de bulgara registaro.
Bulgario estis sola lando kiu havis Internacian Esperantan Kursejon en
Pisanica (montara regiono) kaj ĉe Nigra Maro (Varna). Ankaŭ en Bulgario
okazis Universalaj Kongresoj en Sofio (1963) kaj Varna (1978).
Okaze de la 67-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio, mi kaj aliaj
kvin samideanoj el Rumanio vizitis la kongreson. Ĉeestis ankaŭ ok
samideanoj (laŭ kongresa libro) el Serbio, Kroatio, Makedonio kaj Danio.
Kiam mi ricevis Kongresan Libron, skribitan en Esperanto, mi pensis ke
la organizado estas en ordo. Sabate oni malfermis la kongreson en la
kunvenejo de la urbodomo. Por ni, eksterlandaj samideanoj okazis
malbona surprizo. Kiu? Dum la kongresa kunveno oni parolis nur en
bulgara lingvo. Ankaŭ la afiŝo kun la kongresa programo estis skribita en
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bulgara lingvo. Bedaŭrinde, oni ŝanĝis la programon, sed informojn pri tio
ĉi oni donis nur en bulgara lingvo. Ni pensis ke ni vizitos la koncerton kun
la partopreno de la geaktoroj de Bulgara Esperanto-Teatro (kompreneble
en lingvo Esperanto), anoncita en kongresa programo. Granda iluzio!
Ankaŭ la aktoroj legis ion en bulgara lingvo. Pri la senhonta konduto, la
estraro de Bulgara Esperanto-Asocio ofendis ne nur min, sed ankaŭ aliajn
eksterlandajn samideanojn kaj la principojn de la internacia lingvo
Esperanto. Eble, la komitatanoj de Bulgara Esperanto-Asocio forgesis la
Deklaracion pri Esperantismo.
La Deklaracio pri Esperantismo, akceptita de nia Unua Universala
Kongreso (jaro 1905): La Esperantismo estas penado disvastigi en la tuta
mondo la uzadon de lingvo neŭtrale homa, kiu “ne entrudante sin en la
internan vivon de popoloj kaj neniom celante elpuŝi la ekzistantajn
lingvojn naciajn” donus al la homoj de malsamaj nacioj la eblon
kompreniĝadi inter si, kiu povus servi kiel paciga lingvo de publikaj
institucioj en tiuj landoj, kie diversaj nacioj batalas inter si pri la lingvo,
kaj en kiu povus esti publikigitaj tiuj verkoj, kiuj havas egalan intereson
por ĉiuj popoloj.
Efika laboro por Esperanto devas tion ĉiam atenti. Propagandistoj de
Esperanto devus antaŭ ĉio konsciiĝi, ke venko de Esperanto proksimiĝas
tiom, kiom multiĝas ĝia bezono kaj la ebleco ĝin apliki. Sen tio ne povas
esti propaganda laboro por Esperanto. Simpla afero lingva, simpla studado
de la lingvo, plibonigado, pliriĉigado kaj plilogikado de ĝiaj gramatiko kaj
vortaro. Tio estas nur malgranda parto de la poresperanta laboro. La ĉefa
parto de la laboro estas uzi la lingvon praktike, kaj ebligi ĝian uzon.
Kiel povas helpi disvastigon de la lingvo internacia tiuj homoj, kiuj
mem prenos for de si la povon uzi la lingvon?
Marian Vochin, Vic-Delegito de UEA, Bukureŝto, Rumanio

Ĉu vi konas la Fundamenton de Esperanto?
A. Kio estas la Fundamento de Esperanto ?
1. vortaro de Esperanto kun proks. mil vortoj kaj gramatiko de 16 reguloj
2. dokumento de Zamenhof kun Vortaro, Ekzercaro, Gramatiko kaj
Antaŭparolo
3. la konstitucio de la Esperanta popolo, akceptita en 1905 en Bulonjo ee
Maro
4. la gvidlinioj de Zamenhof pri la evoluo de la lingvo Esperanto
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B. En kiu jaro Zamenhof publikigis la Unuan Libron?
1. 1905
2. 1889
3. 1859
4 1887
C.
1.
2.
3.
4.
Ĉ

Kio estas la Universala Vortaro ?
la vortaro, kiu faris parton de la Fundamento
la vortolisto kiu aperis en la Unua Libro
vortaro el 1910, kiu poste fariĝis la bazo de PIV.
la Akademia Vortaro.

Konsideru sekvantajn asertojn:
a) –i' estas oficiala sufikso
b) –ae' estas oficiala sufikso, sed ne fundamenta
1.
2.
3.
4.

D.
1.
2.
3.
4.

b) estas ĝusta, a) ne estas ĝusta
a) estas ĝusta , b) ne estas ĝusta
ambaŭ estas ĝustaj
ambaŭ estas malĝustaj
De kie venas la frazo "Germanoj kaj francoj, kiuj loĝas en Rusujo,
estas Rusujanoj, kvankam ili ne estas rusoj." ?
el la Ekzercaro de la Fundamento
el Plena Vortaro
el libro, redaktita de Anna Löwenstein, pri landonomoj
el parolado de Zamenhof en Bulonjo ee Maro

E.

Kiu el la sekvantaj frazoj ne troviĝas en la Fundamenta Gramatiko?
1. la gramatikaj finiĝoj estas rigardataj ankaŭ kiel memstaraj vortoj.
2. Proprajn nomojn oni prefere skribu per komenca majusklo.
3. Anstataŭ la prepozicio je oni povas ankaŭ uzi la akuzativon sen
prepozicio.
4. Ĉiuj prepozicioj per si mem postulas la nominativon.

F.

Kiu el la sekvantaj gramatikaj aferoj estas reguligita en la
Fundamenta Gramatiko de Esperanto ?
1. la libera vicordo de vortoj
2. la nerekta parolo
3. la maniero, en kiu presistoj reprezentu e, ĝ, ĥ, ĵ. ŝ kaj ŭ, se la
presejo ne povas presi ilin
4. kiel vorto devas esti legata
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Rememorante sian propran militon

Beogradanoj brakumas siriajn rifuĝintojn
Belgrado (AFP), prenita el www.dailytelegram.net
Gordano ne povis dormi la nokton post kiam li renkontis familion de siriaj rifuĝintoj
en Beograda parko, kie centoj da migrantoj paŭzas por ripozi antaŭ ol daŭrigi sian
vojaĝon al EU. "Mi scivolis tutan nokton ĉu mi devintus inviti iujn el ili en mian
hejmon, proponi al ili duŝejon kaj pasigi almenaŭ unu nokton en lito," li rakontas.
La venontan tagon li kaj lia edzino Suzana reiris al la parko kun lunĉo por la familio.
"Ni alportis tablotukon. Ni ne volis ke tio estu plia rapidnutra manĝo el plastika
saketo, sed io kio rememorigos ilin pri tagmanĝo hejme, almenaŭ por momento," diris
Gordano. "Ni manĝis kune, kiel familio kaj amikoj," en la sennoma parko en
Karadjordjeva Strato.
Tio estis nur la komenco de ondo da solidareco montrita per Belgradanoj lastasemajne
al iuj el la miloj da migrantoj pasante tra la urbo sur sia vojo al kion ili esperas esti pli
bona vivo en okcidenta Eŭropo.

Elteninte la hororojn de milito mem kaj gastiginte centmilojn da rifuĝintoj dum la
konfliktoj kiuj disŝiris Jugoslavujon en la naŭdekaj jaroj, belgradanoj respondis kun
simpatio al la enfluo de migrantoj, kunportante ĉiajn helpojn. Magistratoj kaj
homrajtaj organizaĵoj malfermis informcentron, disponigante ĉiujn necesajn
informojn al rifuĝintoj en araba, urdua kaj persa pri kie kaj kiel ili povos plenumi
siajn bezonojn, sed ankaŭ kiel ricevi medicinan kaj psikologian helpon kaj subtenon.
Taksia asocio sendas ŝoforojn senpage al hejmoj de donacontoj por akcepti donacojn.
"Homoj daǔre venas al la parko alportante vestaĵojn, manĝaĵon, eĉ monon. Ili ludas
kun la infanoj kaj tio estas vere bela, ĝi helpas al la infanoj dummomente forgesi la
torturon tra kiu ni iras," diras 28-jaraĝa Hiba.
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BBC Novaĵoj: Fuĝantoj el Sirio estas savataj
de troŝarĝita migra boato, 20-6-'15

De Standaard, Belgujo: La makedona tumultpolico, 21-8, fajris al miloj
da rifuĝintoj, inter kiuj multaj sirianoj, larmigan gason k. blindigajn
fulmbril-granatojn por repeli ilin al Grekujo. Ekde hieraŭ validas kriza
stato en Makedonujo. La registaro ne scias kiel manipuli la grandan
enfluon
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Respondece de la redaktanto
BVS funkcias kiel translanda revuo por sudorienta Eŭropo, kiu
volas stimuli kontaktojn kaj reciprokan informadon inter individuaj
esperantistoj, kluboj kaj landaj asocioj. Esperanto ja estas pli ol
lingvo, nome movado, kiu servu kiel ekzercejo kaj modelo por
praktiki internacian komprenon inter popoloj.
En antaŭaj mesaĝoj mi lanĉis la severan sloganon, ke
―Esperantismo, kiu haltas ĉe la landlimo estas perfido de la interna
ideo‖.
Nu, hazarde mi renkontis la arĥivon de Beograda Verda Stelo kun
konataj nomoj de Serbaj esperantistoj: d-ro Miodrag Stojanoviš,
ĉefredaktanto, redakta komitato de dek tri personoj52 kaj teknika
redaktanto Adem Jakupoviš, kaj gastredaktanto Boriša Miliševiš.
La furoro de Beograda Verda Stelo daŭris ses jarojn, de 2007 ĝis
2013. Rimarkindas, ke en tiu periodo la redakta komitato neniel
ŝanĝiĝis kaj ke la membroj estis ĉiuj pli-malpli de la sama maljuna
generacio, ke la temoj senescepte traktis pri originala literaturo kaj
tradukoj de serba literaturo en Esperanton. La eseo ―Cent jaroj de
originala Esperantista literaturo en Serbio‖, per kiu Dimitrije Janiţiš
2013e gajnis trian premion en Belartaj Konkursoj, montras la
fekundecon de serbaj verkistoj. Iam estis malvasta legantaro por tiuj
verkoj, sed nuntempe tradukoj de popularaj serbaj verkoj tute ne plu
vendiĝas. Eĉ SLEKO, iniciato de Pribislav mortiĝis, miascie.
Janiţiš rimarkigas en sia eseo, ke neniu esperanta verko estis
tradukita en la serban. La malaperon de interesiĝo por Esperanta
literaturo ankaŭ montras la ĉeso de Beograda Verda Stelo. Entute
aperis 26 numeroj. Radojica Petroviš, Saša Pilipoviš kaj aliaj
definitive abandonis la nacian movadon.
La kaŭzo de tiu mortiĝo de kultura revuo evidente estas, ke junaj
talentoj ne estis varbataj. Kursoj apenaŭ ekzistis. Verkantoj en
52

Pribislav Marinkoviš, Zlatoje Martinov, Agnesa Eremija, Mirjana Šundeka, Etelka KišJakupoviš, Tereza Kapista, Nedeljka Loţajiš, Slavica Stoiljkoviš, Branko Despotoviš,
Dimitrije Janiţiš, Gvozden Središ, Velibor Simoviš, Milan Olbina
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Esperanto fermis sin en propra rondo, kvankam ekzemple ĝis alta
aĝo Terezija Kapista instruis private kaj verkis turismajn librojn.
Humphrey Tonkin prave rimarkigas en sia raporto pri Belartaj
Konkursoj 2013, ke ―tiuj esperantistoj kiuj venis al la lingvo kiel
ido de la reto, povus stumbli kontraŭ la literaturo de Esperanto, kaj
sekve povus legi tekstojn, kiujn ili trovas tie. Sed librojn (aŭ retajn
tekstojn) oni prefere ne legas en izolo, sed en situacio, en kiu oni
sentas sin parto de komunumo, kun komunaj valoroj, komuna
estetiko, kaj komuna sento de formoj. Alivorte dirite, devas ekzisti
iu psika aŭ socia spaco, kiu nomiĝu ‗la literaturo de Esperanto‘. Sen
tiu komuneco Esperanto-literaturo fariĝas por la leganto simpla
kolekto de naciaj verkoj.‖
Ĝuste tio, laŭ mia impreso kiel ne-serbo, estis la Esperanta-serba
literaturo, interesa por legantoj kun forta serba identeco, sed
internacie sensignifa.53
Alie estas pri Kroatujo, de kie mi ricevis tre bone tekstaranĝitan kaj
belpaperan Zagreba Esperantisto. Ĝi ne bezonas kontaktojn
eksterlande, havas proksimume 200 urboproksimajn abonantojn.
Sed kritika demando estas, kion ili organizas internacie por la
ordinara E-popolo?
Balkana Verda Stelo nun havas 15 abonantojn. Por rezultiga
kampanjo mi devus dissendi centojn da senpagaj ekzempleroj
tuteŭropen. Sed ankaŭ kontribuoj mankas. Tiu neelirebla cirklo de
nekonatiĝo inter legantoj kaj redaktanto devigas min eldoni BVS
krom paperforme ankaŭ per interreto. Kiel sola redaktanto, mi jam
ne povas krei la idealan redakcian formulon. Kiam konata en la reto
kontribuoj de kluboj kaj aktivuloj, kiuj akceptas la internan ideon,
certe venos.
JD

53

Vidu Belarta rikolto 2013, 91 paĝoj. Prezo: € 9,00.
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7-a Junulara E-Semajno en Eger, Hungarujo
27-12- 2015 ĝis 3-1- 2016
Eger situas 139 km nordokcidente de Budapeŝto, en varia eirkaŭaĵo de
belegaj ebenaĵoj, montetoj kaj valoj.
La regiono havas enloĝantojn ekde praepoko. En mezepoko Eger iĝis
eklezia centro. En 1262 ĝi ricevis eirkaŭmurojn, kaj poste pro la multaj
lernejoj kaj vigla kultura vivo la nomon „la hungara Ateno”. En 1552 la
urbo estis sieĝata de la Otomana Imperio. Pri tiu sieĝo temas la fama
romano: Steloj de Eger de Géza Gárdonyi (la plej ŝatata libro de
Hungarujo en 2005). La urbo fariĝis parto de la Otomana Imperio de 1596
ĝis 1687. La arĥitekturaj memoraĵoj de tiu ei epoko videblas ĝis hodiaŭ.
Ne mankas minaretoj kaj turkaj banejoj.
Eger estas vaste konata pro ĝiaj vinoj. La plej faman ruĝan vinon de la
regiono, nomatan „Virbovsango de Eger” (Egri Bikavér) rekonas ankaŭ la
eksterlandaj fakuloj. Venu kaj vidu! Retpoŝtadreso: jes@pej.pl

34-a Internacia renkontiĝo de vojaĝantoj-esperantistoj
6-1-2016 ĝis 10-1-2016 en Poludnica, Slovakujo
Poludnica estas monto en Malaltaj Tatroj, 1 549 m super la maro.
La renkontiĝoj havas internacian karakteron kun riea kelktaga
programo, kie krom turismaj programeroj estas pluraj sportaj
aktivaĵoj, prelegoj pri vojaĝoj kaj praktikaj scioj de vojaĝantoj.
Loko: montkabano Opalisko, vilaĝo Závažná Poruba
Kontaktoj/informoj: www.poludnica.esperanto.sk

Kvara Kroatuja Esperanto-Renkontiĝo (KER)
30-4-2016 en Sisak, Kroatujo.
Okazas diversaj vizitoj, eskursoj kaj ludoj. Inf.: Esperanto-Societo Sisak, Lonjska
74, HR-44000 Sisak, Kroatujo. Rete: esperanto.sisak@gmail.com

Internacia Esp-a literatura konkurso ―Ĥristo Gorov - Ĥrima‖
Ĥristo Gorov–Ĥrima estis unu el la plej elstaraj bulgaraj esperantistoj,
talenta verkisto, poeto, tradukisto kaj publicisto. Bulgara Esperanto-Asocio
anoncas Internacian Esperantan Literaturan Konkurson. En la konkurso povos
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partopreni verkistoj, poetoj, ĵurnalistoj el ĉiuj landoj. La konkurso havos tri
branĉojn: poezio, prozo, eseo.
Ĉiu aŭtoro rajtas partopreni per du poemoj, originale verkitaj en
Esperanto. La noveloj devas esti ĝis 4-paĝaj kaj ĉiu aŭtoro rajtas parto-preni per
unu novelo, originale verkita en Esperanto. La poemoj, noveloj kaj la eseoj devas
esti komputile kompostitaj. La konkurso ne havas apartan temon. La gajnintoj
ricevos valorajn premiojn.
Bonvolu sendi viajn kontribuojn ĝis la 31-a de decembro 2015
21-5-2016 ĝis 28-5-2016

IK de Fervojistoj-Esperantistoj - IFEF en Varna, Bulgarujo
apud Nigra Maro! Postkongreso en Veliko Tarnovo. Inf.: inĝ. Veselka
Kamburova (68-a IFK), z k Obelya-2, bl. 209/A/5, BG-1326 Sofio, Bulgarujo,
rete: bg_68ifk@abv.bg, tel: +359-887090163

Forpasis Lucija Borčić (1921-2015)
La 14-an de novembro forpasis en Zagrebo Lucija Borţiš, Honora Membro de
UEA. Ŝi naskiĝis la 26-an de julio 1921 en Podšpilje sur la insulo Vis. Ĝis sia
emeritiĝo ŝi laboris kiel oficisto de la Plastikarta Asocio de Kroatiјo. Ŝi lernis
Esperanton en 1940 kaj ekde 1946 aktive partoprenis en la movado, plenumante
diversajn funkciojn loke kaj nacie, precipe animante la Esperanto-Societon "Bude
Borjan" en Zagrebo, en kiu ŝi estis komitatano, kasisto, sekretario kaj prezidanto.
Ŝi ankaŭ ofte gvidis kursojn laŭ sia propra rekta metodo, prelegis kaj aktoris.
Borţiš estis sekretariino de la 38-a UK en Zagrebo (1953), мembro de UEA ekde
1948, vicdelegito kaj fakdelegito. Ŝi estis membro de Akademio Literatura de
Esp-o kaj de ĝia antaŭulo Esperantlingva Verkista Asocio.
En Borţiš la kroata literaturo perdis plej produktivan esperantiganton. Ŝi
kuntradukis "Kantoj de l‘silento" de Zora Heide, 1984, kaj "Lumo kaj ombro" de
Ivan Golub, 2009, tradukis "La bluoj" de Vesna Parun (1999), kaj verkojn de
multaj aliaj autoroj. Originalan poezion ŝi publikigis en la kolekto "Pulsas la viv';
poemoj 1997-2001". Ŝi tradukis ankaŭ fakan literaturon, i.a. "Socialisma
memmastrado" de E. Kardelj (1986) kaj "Mi resanigis PPPetron" de P. Ţimbur
(1995). Kiel vortaristo ŝi aŭtoris "Granda vortaro Esperanta-kroata" (2008) kaj
"Granda vortaro kroata-Esperanta" (2009), la plej ampleksaj vortaroj por kroatoj.
Pro siaj elstaraj meritoj Lucija Borţiš estis elektita Honora Membro de UEA en la
86-a UK en Zagrebo (2001).

5

La reĝo estas unu (Pelé)54
Antaŭ 75 jaroj, la 23an de oktobro 1940, naskiĝis Edson Arantes
do Nascimento, alie konata kiel Pelé. La familio estis malriĉa kaj
juna Edson, por gajni iom da mono, kromlaboris, infana ankoraŭ,
kiel ŝu-poluristo. Li ŝategis futbalon kaj, kiel multo da tiamaj
knaboj en Brazilo – ĉiutage piedbatis diversajn rondajn objektojn aŭ
grapfruktojn, ĉar ne povis aĉeti la "veran" pilkon.
Lian talenton malkovris en jaro 1954 Waldemar de Brito, trejnisto
el Sao Paulo kaj li invitis Pele al sia sporta klubo. Tiumaniere, jam
15-jaraĝe, la knabo debutis en la fama klubo "Santos F.C." (por kiu
dum jaroj 1956-1974 li gajnis 589 golojn).
En 1957 Pele eniris la brazilan nacian teamon kaj samjare, en sia
unua internacia matĉo, li ŝutis golon kaj tiel komenciĝis lia kariero,
unu el plej mirindaj en la sporta historio.
Verŝajne interesos vin, ke membiografia libro Mi estas Pelé aperis
en Esperanto, Rio-de-Ĵaneiro. 1971.55 La iniciato venis de brazila
esperantisto Francisco Almada, kiu decidis uzi la okazon ke Brazilo
triafoje venkis la mondan ĉampionecon kun la decida kontribuo de
Pele. S-ino Almada tradukis lian membiografion kaj sukcesis akiri
subtenon de la ĉampiono.
Pele esprimis sian simpation al Esperanto sed ne lernis nian
Internacian Lingvon. Tamen li bonvole skribis kelkajn agrablajn
vortojn pri Esperanto. Ĝi estos tre utila al sportistoj, ĉar helpas
interproksimiĝi kaj faciligi la amikecajn interrilatojn ktp.
Li reprezentis Brazilon 92-foje kaj gajnis 77 golojn por sia lando.
Kvarfoje li partoprenis la nacian teamon en la Monda Ĉampionado
kaj tiel Brazilo trifoje gajnis la Piedpilkan Pokalon (Svedujo - 1958,
Ĉilio – 1962, Meksiko - 1970).
Baldaŭ post la Ĉilio, kelkaj plej riĉaj kluboj en Eŭropo proponis al
Pele subskribi kontrakton kaj tien translokiĝi sed la prezidento de
Brazilo deklaris, ke Pele estas la nacia brazila trezoro kiu restu en la
patrujo.
54
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Laŭ Nova Urbo, oktobro 2015
aĉetebla ĉe interalie UEA, KKE. 164 paĝoj, prezo: € 6,30.
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Dum sia tuta kariero, Pele kolektis 1281 golojn. Tio estas absoluta
rekordo en la historio de futbalo kaj gajnis por li la titolon
"reĝo de futbalo".
En 1974 Pele decidis fini sian karieron kaj aktivis tri jarojn en la
novjorka klubo Cosmos. Lia famo logis tie multajn spektantojn kaj
kontribuis grave al popularigo de tiu sporto en Nordameriko.
Rezulte, en jaro 1994 Usono gastigis la Mondpokalon.
Meze de la 1990aj jaroj, Pele praktike ĉesis partopreni en la sporto
kaj fariĝis monde konata ambasadoro de piedpilkado.
Oni petis lin akcepti gravajn postenojn en komercaj entreprenoj kaj
en prestiĝaj organizaĵoj kiel ekz. UNESKO. Dum 1995-98 Pele
estis ministro de sporto en Brazilo. Inter liaj atingaĵoj elstaras la
tiam enkondukita t.n. "Pele-regularo" laŭ kiu ĉiuj profesiaj sportaj
kluboj povas subskribi kontrakton kun talentaj atletoj por periodo
ne pli longa ol 5 jaroj kaj devas pagi la impostoj kaj por-sportistan
asekuran kotizon en 2 jaroj. Alia dispono lia estis, ke amaskomunikiloj, kiam ili dissendas programon de granda sporta evento, devas
distribui 20 elcentojn de sia profito, egale inter la partoprenintaj
sportistoj. En tiu periodo Pele multfoje advokatis por plibonigi
situacion de la plej malriĉaj brazilanoj.
Specialistoj, petitaj de Internacia Federacio de Piedpilko-Historio &
Statistiko (IFFHS) nomumis en 1999 Pele "FIFA-Sportisto de la
20a jarcento"56. Ekde la komenco oni rimarkis, ke nenio mankis en
la repertuaro de Pele, gvidanta la brazilan teamon en atako: de
venko al venko. Lia akrobata driblado kaj ebleco gajni golon en plej
malfacilaj situacioj, kreis legendon - fantazian kvazaŭ el mondo de
fabeloj.
Admiron al Pele esprimis la du plej grandaj steluloj de nuntempa
piedpilkado – Lionel Messi kaj Cristiano Ronaldo, kiu diris: "Pele
estas la plej bona futbalisto en la historio kaj tia li restos."

56

Aliaj kandidatoj por tiu titolo estis nederlandano Johan Cruyff (lertega teknike, kun
fulma orientiĝo), hungaro Ferenc Puskás (plej efika gol-ŝutisto), portugalo Eusébio
(nomita "nigra perlo de Mozambiko"), Diego Maradona el Argentino, brito Bobby
Charlton, francoj Michel Platini kaj Zinedine Zidane, germano Franz Beckenbauer (ludis
ĉiam elegante), hispano Alfredo di Stéfano kaj brazilano Garrincha (dos Santos).
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Pelé elfaranta la faman superkapan retroŝoton kontraŭ Belgujo, 1968

Krimeo estas nia: Reveno de la imperio57
Kalle Kniivilä duafoje raportas el Rusujo
recenzo de S. Belov, mallongigita
Jam la titolo montras ke la aŭtoro estas internulo en tiu ĉi lando, ja
temas pri la fifama slogano, kiu akompanis bruan kampanjon de la
tutlanda agitiĝo post la alproprigo de la duoninsulo. Mi mem
memoras grandan koncerton sur la ĉefa placo de mia urbo Tjumeno,
kiam homamasoj tumultis surstrate kaj grupoj da emociiĝintaj
lumpenoj kun flagoj enmane transpasis la sesvojstrian straton
ajnadirekte, sen konsideri ruĝan trafiklumon kaj ĉeeston de
policanoj.………………………..
La aŭtoro interesiĝas ne pri juraj aspektoj de la okazaĵo, nek pri
politikaj intrigoj aŭ kronologia sinsekvo de la eventoj. Same kiel en
la antaŭa libro li fokusiĝas je psikologio de la amasoj, do klopodas
kompreni kiel ordinaraj homoj en Rusujo rilatas al tiu ĉi afero kaj
laŭeble respondi al la malfacila demando pri radikoj de tiaj sintenoj.
57

eldonejo Mondial, Novjorko, 2015, 152 paĝoj, € 15.00.. En 2014 aperis ĉe
FEL, Antverpo, Homoj de Putin, 165 paĝoj. € 14,10. (katalogo de UEA, recenzita
de Nicola Ruggiero), elektronikformate ĉe FEL: € 9,00
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En Rusujo oni diras, ke estas
Moskvo kaj estas Rusujo. Do la
aŭtoro direktiĝas al provincaj
urboj kaj vilaĝoj por interparoli
kun lokanoj. Li vizitas Krimeon,
Kievon58 kaj diversajn lokojn en
Rusujo, renkontas plurajn homojn
kaj sufiĉe skrupule transdonas
iliajn vortojn. La rakontojn
akompanas trafaj priskriboj de la
cirkonstancoj, urbaj pejzaĝoj kaj
homaj reagoj. Gravan rolon en la
komunikado ludis nia lingvo, ja
esperantistoj kvankam malmultaj,
tamen troveblas en preskaŭ iu ajn
loko, do samideanoj denove servis
kiel gastigantoj, ĉiĉeronoj kaj
samtempe observatoj, ja ankaŭ ili
estas parto de la konflikto, ĉu ili
deziras tion aŭ ne.
Mi ĝuis la legadon de la ĵurnalisma vidpunkto, ĉar la aŭtoro sukcese
kontraŭstaras la tenton kritiki kaj juĝi. Li donas al siaj herooj
eblecon esprimi siajn opiniojn sen tuj dividi ilin je pravaj kaj mavaj.
Kompreneble la aŭtora voĉo aŭdeblas kaj lia persona pozicio estas
sufiĉe klara. Tamen ankaŭ la malsamopiniaj intervjuatoj ne aspektas
ŝablonaj idiotoj aŭ stultaj propagando-viktimoj. Fine de la libro li
dankas ĉiujn helpantojn, inkluzive la aktivajn subtenantojn de la
Putin-politiko kaj mi povas nur aplaŭdi tiom honestan sintenon.
Tio multe kontrastas kun sinteno de iuj ukrainaj esperantistoj, kiuj
publikigas ĉe sociaj retoj senĉesajn bildaĉojn pri Rusujo kaj rusoj,
sen kompreni ke tiu idiotisma konduto nur ĝojigas iliajn
kontraŭulojn, kiuj ŝatas transformi la konflikton de elitoj al tiu de la
popoloj. Espereble eĉ dum plej malfacilaj tagoj restos ambaŭflanke
raciaj homoj, kiuj memoros, ke Esperanto estis kreita por ke homoj,
58

ukraine: Kijivo
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se elverŝi malamegon, tamen interparolu kaj komprenu unu la alian.
Des pli ke ĉi-kaze, malgraŭ ambaŭ flankoj bone regas la rusan, ni
vere bezonas neŭtralan lingvon.
Detruita kaj forgesita
La krimea problemo estas vere komplika, ĉefe de la historia kaj
psikologia vidpunktoj. Oni apenaŭ povas dubi pri la jura
malvalideco de la anekso. Sed tio ne pravigas simpligon de la
ĝenerala bildo, kion foje faras eksterlandanoj. Mi neniam vizitis
Krimeon, sed tion faris pluraj miaj konatoj – antaŭ kaj post la aligo.
Ilia resumo ne multe ŝanĝiĝis: la duoninsulo estas terure neglektita.
Antaŭ la anekso en la regiono feriis mia kunlaborantino kun sia
familio, allogita ĉefe de natura beleco kaj relative malaltaj kostoj.
Post reveni ŝi diris, ke la naturo estas vere bela kaj prezoj malaltaj,
sed la tuta infrastrukturo troviĝas en terura stato. Sanatorioj,
konstruitaj dum la sovetia tempo, ekde la sendependiĝo de Ukraino
ne estis riparitaj. ………………….. La plej elstara konstruaĵo,
montrata al turistoj, estis luksega feridomo de la iama ĉefministro
Julija Timoŝenko.
Ĉi-somere revenis de Krimeo bone konata al mi konstruista
komercisto, kiu esploris merkateblecojn en la novaligita regiono.
Kvankam li mem estas ukrainano ………….. ŝokita li povis ripeti
nur du vortojn: ―Stultegaj ĥoĥoloj!59‖ Li plendis, ke la tuta konstrua
industrio de la iam prospera duoninsulo estis ruinigita kaj eĉ kun
grandaj investoj oni ne povas tuj komenci ĝian renaskigon. ―Ili
detruis ĉion. Nenio estis konstruata aŭ eĉ simple riparata ekde 1991.
Ec la urba administracio aspektas kvazaŭ kabanaĉo. Oni nenion
produktas surloke, eĉ plastajn fenestrojn, kiuj estas fabrikataj en iu
ajn rusuja urbeto, oni transportas de Ukraino. Brikoj, betono,
armaturo – ili havas nenion. Terure!‖ Nun li revenis post
plursemajna restado en Krimeo kaj diras, ke la situacio estas eĉ pli
aĉa ol li rakontis antaŭe. Jaroj pasos antaŭ la vivo en la regiono
pliboniĝos.
Nun de la anekso gajnis ĉefe krimeaj pensiuloj kaj ŝtatdungitoj, kies
salajroj grave kreskis. Sed rilatajn elspezojn kovras la rusiaj
59

kromnomo por ukrainanoj fare de rusoj, iel moka aŭ ofenda, sed ĉefe familiara
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impostpagantoj kaj multaj ege malkontentas pri tio. ―Por kio ni
bezonis tiun Krimeon?‖ – demandas ili. – ―Rusujo havas multege da
teroj kaj ni tutcerte ne bezonis ĝin por ferii. Ni ja havas Soĉion kaj
Turkujo ĉiam apudas‖. ………………La vojago al Krimeo estas
preskaŭ samkosta kiel tiu al Turkujo aŭ eĉ Montenegro – la landoj
kun nekompareble pli altkvalitaj servoj. Do en la plej proksimaj
jaroj Krimeo estos ripozejo por la subvenciitaj ŝtatdungitoj,
policanoj kaj FSB60-anoj, al kiuj estas simple malpermesite vojaĝi
eksterlande.
Bedaŭrinde la ukrainaj registaroj dum la lastaj du jardekoj estis eĉ
pli stultaj ol tiuj rusaj, do simple forgesis pri la regiono, forlasinte la
duoninsulon kaj ties loĝantojn. Nun ili rememoris pri ĝi, sed estas
jam tro malfrue. Nun Krimeo estas nia.
La imagita problemo
Mi diru kelkajn pri la tiel nomata ―krimea-tatara problemo‖. Ĝi
estas eble la plej enigma afero por plejparto de rusianoj. Oni
kompreneble scias ke en Krimeo loĝas tiu popolo, reprezaliita en
1944, …………………sed la sama sorto trafis milionojn da rusaj
vilaĝanoj kaj plurajn popolojn. Do kial nome la krimeaj tataroj
devus timi? Tion ja faris ne Rusio, sed Sovetunio (parto de kiu estis
Ukraina SSR61). La deportadon ordonis kartvelo Iosif Ĝugaŝvili (pli
konata kiel Stalin) kaj plenumis NKVD62-anoj, inter kiuj abundis
ukrainanoj kaj judoj. ………………….
Kun granda miro mi rimarkis, ke alilandanoj ofte pensas ke ekzistas
iu profunda malamo de la rusoj kontraŭ la krimeaj tataroj. Ili tute ne
scias, ke en Rusujo loĝas kaj prosperas milionoj da tataroj (ĉevolgaj
kaj siberiaj), kiuj eĉ havas propran respublikon Tatarujo kun siaj
prezidanto, parlamento, tatarlingvaj gazetoj, televidostacioj ktp.
Ordinara ruso tute ne kapablas distingi la ĉevolgan tataron de tiu
krimea kaj neniu interesiĝas pri tiu ĉi diferenco, eĉ se ekzistanta.
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Federacia sekureca servo, transliterumite: [Federalnaja Sluĵba Bezopasnosti]
SSR = Sovjetskiĥ Socialistiĉeskiĥ Respublik
62
Nacia Komitato de Internaj Aferoj. El Vikipedio: La nomo NKVD fariĝis
onidire sinonimo de ĉiuj krimoj faritaj de sovetoj.
61
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Do plian fojon temas pri la konflikto, elpensita kaj daŭrigata de la
stultaj elitoj ambaŭflanke.
La eldonaĵo
La libro mem estas laŭaspekte tute simila al Homoj de Putin: mola
glacea kovrilo kun trafa bildo, sufiĉe blanka papero kaj bona tiparo.
La ilustraĵoj mankas. Tajperaroj malmultas. La libron finas
kronologio de okazaĵoj, kiu spuras rilatajn al Krimeo eventojn de la
duoninsula konkero en 1783 ĝis la forlaso de la lasta ukraina
militbazo en marto 2014.
Du konsiloj
Al legantoj mi konsilas ……. : aĉetu kaj legu. Eĉ se vi ne multe
interesiĝas pri la politiko ĝenerale kaj tiu rusia aparte, vi apenaŭ
estos elreviĝinta. …………. Mi forglutis la libron unutage,
revenvoje de Luksemburgio al Tjumeno, kaj esperas ke vi sekvos
min.
Al la aŭtoro mem mi diru simple: daŭrigu. Vi estas tro proksima al
nia lando, kiu dum lastaj jaroj ĉiam pli foriĝas de la ekstera mondo,
do uzu tiun ĉi avantaĝon. Des pli ke esperanto-internuloj plu helpos
vin en tiu laboro, ja ĉiu ŝatas paroli kaj esti aŭskultata, ĉu ne?

Bosnia vidhandikapulo instruas samsortanojn
Ĉu vi povas imagi la intensan ĝojon, kiun mi sentis, kiam mia blindasurda lernanto montris la unuajn pozitivajn rezultojn de mia instruado uzi
la komputilon? demandis min mia amiko Gradimir.
Sinjoro Kragiš, mem blinda de sia 15a jaraĝo, komencis interesiĝi de
2000 pri la eblaĵoj, kiun elektroniko povas oferti al handikapuloj. Tiam
Interreto ekzistis sep jarojn kaj estis fora luksaĵo por balkananoj. Ankoraŭ
luksaĵo ĝi estas kaj des pli la aparatoj, kiuj helpas al handikapuloj aŭdi la
vortojn, se blinda, palpsenti la literojn, se blinda aŭ surda-blinda kaj tuŝi la
klavojn per iu stumpo, se senmana. Jen la homo, memcerta - la ventro eĉ
montras relativan bonfarton -kun blindula bastono, vojaĝante per publika
transporto de Tesliš, Bosnio kaj Hercegovino, al Belgrado.
Datopunkti renkontiĝon kun li estas malfacile, ĉar li komutiĝas de
komputlernejo al komput-lernanto aŭ al iu importfirmao de helpaparatoj
por handikapuloj. Sed nun mi kaptis lin antaŭ la oficejo de Gloria Ferrari,
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komerca partnero de Freedom Scientific, Index Braille kaj ok aliaj
entreprenoj.
Persista memlernanto, Gradimir lernis al si manipuli la kom-putilon, akiris
ïnstruistan diplomon de "Freedom
Scientific" kaj kreis reton da
blinduloj en Biho kaj poste en tuta
eks-Jugoslavujo, el kiuj multaj
estis viktimo de la kruelaĵoj dum
la Bosnia milito. En 2002
Gradimir
jam
havis
administracion de cent promilitaj
blinduloj, kompreneble de ĉiuj
"partioj",
kaj
de
aliaj
handikapuloj. Kerno de lia
konatularo estis liaj iamaj
samlernejanoj de Speciala lernejo
por
vidhandikapitoj
"Veljko
Ramadanoviĉ" en Zemun.
Nuntempe li instruas en Biho en
du porhandikapitaj lernejoj, tiuj de
Sarajevo (la "federacia") kaj
Derventa (de "srpska respubliko"). Kion ili lernas konkrete? Sendi
mesaĝojn kaj legi ĵurnalojn en la reto.
Ĉe la privataj lernantoj Gradimir venas hejmon. Al kelkaj el ili li ankaŭ
instruas malĉegvide ("remote control"), t.e. la instruisto manipulas la
ekranon de la lernanto per muso kaj klavaro, dum malambaŭ kapablas vidi
ĝin. Klopodu kompreni kiun imago-povon iliaj cerboj sam-tempe devas
utiligi por ke ili atingu la deziratan rezulton! Certe la mal-ĉegvida sistemo
ankaŭ funkcias per signaloj kun diversaj signifoj por la blinduloj. Tiu
laborado supozeble enspezigas iom da mono al la instruisto.
Sed tute senpaga estas lia varbado kaj mastrumado por jenaj du
retdiskutlistoj: unu sub nomo "slikom" 63 kun 258 membroj, kiuj faras
demandojn kaj respondojn pri voĉsintezado64 en komputiloj, dua sub
nomo www.knjigoteka.org65. Tiu havas 356 membrojn kaj peras la
interŝanĝadon de elektronikaj libroj kaj sonlibroj inter blinduloj. Ambaŭ
listoj taŭgas nur por sudslavlingvuloj.
63

komplete: slep i kompjutera = blinda kaj komputiloj
transformo de teksto al melodiaj frazoj kaj kun interpretado de ne-literaj signoj
65
vidu ankaŭ www.slikom.info/ml/kn.html
64
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Alia aktivaĵo de Gradimir estas la konsilado al prizorgantoj de blinduloj
pri kiuj aparatoj disponeblas por faciligi la komunikadon kaj ricevi
informojn pri sia ĉirkaŭaĵo kaj sia moviĝo en spaco. Tiuj estas ekzemple
brajla presilo aŭ desegnilo66, voĉhorloĝo, avertipovaj okulvitroj, brajla
montrilo por legi tekston en komputilo, navigilo muntita sur poŝtelefono,
voĉa poŝtelefono, voĉrekonilo (por stiri aparaton aŭ dikti tekston al
komputilo).
Plifaciligi la komunikadon, la orientiĝon, la rekonadon de la ĉirkaŭanta
mondo kaj la moviĝon estas gravaj helpoj por kapabligi blindulojn kaj
aliajn handikapulojn eskapi el sia izoliĝo, plenumi novajn taskojn kaj
inkluzivi la handikapitojn en la socion, eĉ ebligi al ili ekzerci profesiojn
kiujn antaŭe nur plenvidantoj povis ekzerci kaj eble fariĝi ekonomie
memstara.
Sed tiu celaro ankoraŭ estas en eksa Jugoslavujo distanca vizio, ĉar ne
ekzistas eĉ unu leĝo en sudorienta Eŭropo, kiu kreas reton por sekureco de
la miloj da handikapitoj, kiuj vivas marĝene de nia socio. Nur kelkaj
donoroj kaj privataj volontuloj kiel Gradimir Kragiš provas ŝtopi la truon,
kiun la ŝtatregistoj lasas.
Ramadanoviĉ estis serba esperantisto, kiu instruis E-on dum la 1a
mondmilito al soldatoj en la suda Egiptujo. Li fondis lernejon por
blinduloj kaj aliaj handikapuloj en 1916, ricevinte de reĝo Petro I
kazernon por tio en Zemun apud Belgrado. En la dua mondmilito, kiel
kontraŭfaŝista aktivulo, Veljko Rama-danoviš estis malliberigita de
Gestapo kaj detenita en Banjica, tie torturita kaj esplordemandita dum
du monatoj. Pro interveno de amikoj li estis liberigita kiel severe
malsana. Mense kaj fizike rompita, li mortis 21an de julio en 1943.
Lia lernejo enkondukis E-on kiel lernejan fakon kaj tio ĝi estas ĝis
nun. La popolo nomas ĝin konjiĉka ŝkola, rajdolernejo, ĉar kavalerio
kutimis uzi tiun kazernon.
Legu interesan artikolon pri la historio de la E-movado inter blinduloj
ĉe http:// enesperantujo.blogspot.cz/2013/02/verda-auroro.html

JD

66

anglalingve: Braille printer aŭ plotter, voice watch, obstacle detecting glasses,
Braille display
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Ofte malĝusta pozicio de ankaŭ
Ekzistas ĝusta, fidinda regulo: ankaŭ staras ĉiam senpere antaŭ tiu vorto,
al kiu ĝi rilatas, kies signifon ĝi konkretigas. Malgraŭ tio oni ofte povas
legi frazojn, en kiuj ankaŭ estas metita malĝuste.
1) "En la malnova urbo Elena, situanta en Balkan-montaro, ankaŭ ekbrilis
la verda stelo".
2) "La esperantlingvaj prikomputadaj eldonaĵoj ankaŭ povas partopreni la
tutlandan migrantan ekspozicion de prikomputada literaturo".67
Do ĝuste oni devas kompreni la frazojn jene: la verda stelo pasinttempe
ekbrilis en diversaj urboj, ĝi ekbrilis ankaŭ en la malnova urbo Elena...; en
ekspozicioj partoprenas diverslingvaj literaturaĵoj prikomputadaj, povas
partopreni ilin ankaŭ esperantlingvaj.
En multaj naciaj lingvoj estas uzataj du-tri vortetoj en signifo de E-lingva
ankaŭ. Tiuj vortetoj povas stari antaŭmetitaj (ekz-e ruse: u, pole: i) kaj
postmetitaj (ekz-e ruse: tóжe, pole: też) Tio signifas, ke postuzado de
ankaŭ en E estas kaŭzata de negativa transpreno el naciaj lingvoj. Vidu
ankoraŭ ekzemplon: "Tio estas libro. Tio ankaŭ estas ankaŭ libro."
En NPIV 2002 (p.91) oni skribas: "...nur ĉe la personpronomoj Z. iafoje
metas la adverbon poste": "Ĉu li ankaŭ troviĝis inter la amaso?."
En "Ankaŭ vintre ne malpleniĝas la ĉirkaŭaĵo de Balatono." la vorto
ankaŭ estas erare uzata. Devus esti ―Eĉ vintre...‖ Por signifi insiston pri la
realeco de neatendita, malfacile kredebla fakto, oni uzas eĉ.
Ĝusta uzo de ankaŭ estas en "Kun la estraro kaj laboristaro de la
kooperativo ni pridiskutis komunajn fakajn problemojn, malfacilaĵojn kaj
klopodojn rilate al ilia solvado. Nia delegitaro konatiĝis ankaŭ pri
vivcirkonstancoj kaj pri kultura vivo de la kooperativoj.‖ Tio signifas:
komence la delegitaro konatiĝis kun fakaj problemoj, poste ankaŭ pri la
vivcirkonstancoj.... Tamen estu singarda: "La pinton ni vizitis per lifto, de
kie ni povis vidi en la malproksimeco ankaŭ la neĝan montopinton de
Olimpos en Grekio." Oni ne antaŭmencii ion, kion oni vidis ankoraŭ krom
pinto de Olimpos, do oni devas lasi la adverbon ankaŭ.
laŭ d-ro Attila
67

Salga, universitata adjunkto, Debrecen

La eraraj frazoj venas el diversaj lernolibroj kaj vortaroj
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5 manieroj en kiu oni povos
savi vivojn de rifuĝintoj vintre68

Volontuloj provas varmigi migrantojn,
kiuj ĵus albordiĝis la grekan insulon Lesbo

Fotini Rantsiou, volontulo sur Lesbo
Dum la nombro de mortintoj plialtiĝas en la orienta Mediteraneo, kie
ŝtormaj maroj postulis la vivojn de almenaŭ 70 rifuĝintoj, oktobre
lastan semajnon, multaj el ili infanoj, la eŭropunia malrapida kaj
fragmenteca respondo al la rifuĝintoj-krizo aperas pli kaj pli senefika.
Monatoj da pintkunvenoj kaj agadplanoj ankoraŭ ne provizis al la
rifuĝintoj alternativon ol meti infanojn en malfortikajn boatetojn kaj
transdoni altajn monsumojn al ŝakristoj.
Greka premiero Aleksis Cipras (Tsipras) en parolado pasintvendreda,
post serio da fatalaj ŝiprompiĝoj en Egea Maro, rakontis al sia
parlamento ke li sentis sin "hontigita kiel membro de tiu eŭropa
gvidantaro, kaj pro la nekapablo de Eŭropo trakti ĉi tiun homan
68

www.irinnews.org/report/102185
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dramon, kaj pro la nivelo de altrangulara debato, kie oni ŝovas la
taskodevon aliulen."
La eŭropunia plano translokigi 160 000 azilpetantojn el Grekujo kaj
Italujo al aliaj membroŝtatoj por ke laŭsupoze malpeziĝu Uni-limaj
ŝtatoj kaj restariĝu iu ordo en la registrado de azilpetantoj, ĝis nun nur
pligrandigis la ĥaoson sur insulo Lesbo - la nura oficiala ĉefpunkto en
Grekujo kie homoj povas enskribiĝi kaj fingropremi por la ensĥemigo.
Preter la malsukceso mastrumi ĝian realigon – pro tio kreante
humanecajn bezonojn - la plano de translokigo eĉ savis nenies vivon.
Por petpreni azilon en Eŭropo rifuĝintoj ankoraŭ devas konfidi sin al
ŝakristoj por atingi Grekujon aŭ Italujon, elmetante sin al danĝeroj
antaŭ kaj dum la transiro. Antaŭ ol enboatiĝo sur la marbordoj de
Turkujo aŭ Libio, rifuĝintoj kaj migrantoj ofte estas minacataj,
prirabataj kaj eldevigataj, dum la transirado mem estas timiga sperto
kun tro multaj personoj kunpremitaj en kaŭĉukaĵoj kaj ŝanceliĝaj lignaj
ŝipoj kiuj ne povas elporti vintrajn kaj marajn kondiĉojn
Devigante rifuĝintojn atingi Grekujon aŭ Italujon antaŭ ol ili povas
registriĝi por azilpeto, EU grave pliigis mendadon je ŝakristoj kaj
altenpuŝis iliajn profitojn.
Alternativaj solvoj protektontaj vivojn kaj homan dignon ja ekzistas:

1. Registru azilpetantojn en Turkujo kaj transportu ilin rekte
al azillandoj en EU.
Tamen, ĝi ne estas entenata en la plano de kunlaboro pri neregula
migrado kun Ankaro. Anstataŭe tiu plano centras al pli granda helpo al
Turkujo kompense por ĝia kunlaborado interkapti boatojn kaj
subpremi bandojn de kontrabandistoj.

2. Malfermu la oficialajn limtransirejojn inter Grekujo kaj
Turkujo por azilpetantoj.
Ĉi tio implicus registri azilpetantojn ĉe la landlimo inter Grekujo kaj
Turkujo en Evros, kie estas du oficialaj transirpunktoj. Grekaj kaj
turkaj aŭtoritatoj bezonus kunlabori kaj pri la konstruado de
infrastrukturo por ricevi kaj akcepti grandajn nombrojn da homoj kaj
pri organizado de ilia transportado al la sekva landlimo, kun
Makedonujo, ĉirkaŭ 500 kilometrojn okcidenten. La limbarilo povus
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resti por malinstigi homojn transiri ĉe danĝeraj punktoj kiaj kie rivero
Evros inundas vintre aŭ kie povas ekzisti ankoraŭ minkampoj.

3. Plifaciligu por azildezirantoj peti eŭropajn vizojn en
najbaraj landoj
Pli da azilpetantoj povus petakiri permeson por homhelpaj aŭ generujreunuigaj vizoj aŭ eĉ azilon ĉe eŭropaj ambasadoj kaj konsulejoj.
Sirianoj devus povi akiri vizojn ĉe ambasadoj en Libano, Jordanio kaj
Turkujo, dum afganoj devus havi la eblon petakiri el Irano. Tiaj
disponoj estis prenitaj antaŭe kun asistado de UNHCR, la UNaciojagentejo por rifuĝintoj, ekzemple por faciligi la movadon el
hindoĉiniaj rifuĝintoj en la 1970aj jaroj.

4. Akceptu tiel nomatajn ekonomiajn migrantojn al EU laŭ
poentosistemo
Eŭropuniaj membroŝtatoj povus fiksi ĉiujare migradajn celojn
kalkulitajn elire de sia bezono por apartaj kapablecoj. Potencialaj
migrantoj devus tiam petakiri kaj ricevi laborvizojn laŭ tio kiom da
punktoj iliaj kapablecoj "valoras". Diversaj landoj inkluzive de
Aŭstralio, Kanado, kaj Britujo jam uzas tiajn sistemojn.

5. Konsiderinde impulsi la homhelpan responson
Ĝis alternativaj solvoj povos esti realigitaj, EU bezonas trovi vojojn
por pli bone mastrumi la movadon de migrantoj kaj rifuĝintoj en kaj
tra Eŭropo se ĝi intencas eviti certan perdon de vivo sur eŭropa grundo
dum la venonta vintro.
Grekujo bezonas subtenon por plifortigi siajn servojn pri sano kaj
enkriza helpo, marborda sekurigado, kapabloj je policado kaj
prilaborado de azilpetoj. La nunaj klopodoj de neregistaraj organizaĵoj,
volontuloj, kaj UNaciaj agentejoj simple ne sufiĉas por respondi
adekvate al la enorma kaj kreskanta bezonoj de la alvenantaj rifuĝintoj.
Naciaj aŭtoritatoj devas kunordigi kun EU kaj kun internaciaj agentejoj
por elpensi reagoplanojn. Ankaŭ la bezonoj de gastigantaj komunumoj
en lokoj kiel Lesbo, kiuj forkonsumis siajn rimedojn pro la greka
ekonomia katastrofo kaj alfrontas konsiderindan traŭmaton pro la
rifuĝintoj-krizo, devas esti konsiderataj.
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Gravaj vortoj el naciaj kulturoj akceptiĝu en Esperanton
Namaste
En la retdiskutlisto la-bona-lingvo@googlegroups.com ekis diskuto pri
salutvortoj en aliaj kulturoj, kiuj entenas nuancon, nekonatan en okcidentaj
landoj. Por tio kandidatiĝis la vorto namaste.
Namaḥ laŭvorte signifas ‗arko‘, 'kliniĝo', 'respektega saluto' aŭ 'adoro' kaj te
signifas 'al vi' (dativo). Sekve, Namaste laŭvorte signifas "memklinsalutas vin".
En la angla lingvo multajn hindajn vortojn oni uzas. Se oni akceptus tiun vorton
monde, estus bone, opinias tajvana prof-ro Chaoming Cho kaj aliaj aziaj
esperantistoj. Ili rimarkigas ke multaj gravuloj uzas tiun vorton kiam oni
renkontas aliajn. Pridemandite baratano Probal Dasgupta, eks-prezidanto de UEA
skribas:
………… Indas adopti la formon namast/e
per la asimila metodo, do trakti ĝin kiel
salutan adverbon. Ĝi funkciu gramatike
analogie al 'bele, brile, bonege', kaj signifu
lau mi 'ekzistas etoso de reciproka respekto
inter ni, kaj jen gesto fortiganta mian kredon
pri tiu ekzisto'. La verbo namast/i signifu lau
mi 'deklari reciprokecon de respekto, kaj
fakultative ankaŭ gesti en maniero indikanta
tiun etoson', kaj lasu al la kulturoj libervolan
elekton de konkreta gesto.
Opanko kaj ŝajkaĉo, popularaj tradiciaj
serbaj vestaĵoj
Mi volonte reagas al la alvoko de la
redaktanto mencii kulturajn objektojn, kiuj meritas apartan nomon en Esperanto,
pro sia tipeco kaj graveco por la koncerna popolo. Same kiel oni en Eŭropa Unio
ankŭ protektas la marknomojn de ekzemple Parma fromaĝo (Parmigiano
Reggiano) aŭ Bavara biero (Bayerisches Bier), en Esperanto oni protektu kulture
valorajn nomojn. Tiel ankaŭ en Esperanta literaturo oni rajtas uzi ilin.
Mi proponas du serbajn vortojn kiuj povus fariĝi novaj vortoj en Esperanto:
1. opanak (pluralo opanci) en Esperanto: opanko
2. šajkača, en Esperanto: ŝajkaĉo
Ambaŭ vestaĵoj faras parton de la serba tradicia kostumado kaj havas gravan
historian signifon.
Kompreneble ne ekzistas unuforma serba tradicia kostumo, ĉiu regiono havas
siajn variantojn. Krom opanak kaj šajkača estas rimarkindaj pro siaj arta kreemo
kaj estetika valoro ankoraŭ aliaj nomoj, sed ilin oni ne esperantigu:
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šalvare aŭ dimije

čarape (buntaj broditaj ŝtrumpoj)

anterija (vira veŝto)

opanke
jelek (turke) aŭ prsluk (virinveŝto)
Opanci estas la serbaj kamparanaj ŝuoj, elfaritaj el porka felto.
Sur la Balkana duoninsulo ili estis tre uzataj, diverstipaj kun modaj detaloj kaj
koloroj. En diversaj partoj de Serbujo videblas diversspecaj formoj de opanko.
La plej ofta formo estas tiu nomata
„šiljkani― (pintpikiloj). Tuj post la
Dua Mondmilito opankoj estis
faritaj el maluzitaj gumoj tiel
nomataj točkaći (pneŭ-uloj), iliaj
samtempuloj
estas
Pirošanaj
(loĝantoj de Pirot), kiuj povas esti
gumecaj sen rimeno. Ĉe bazaro oni
povas aĉeti ambaŭ formojn kun aŭ
sen rimenoj.
Šajkača (ŝajkaĉo) povas esti
soldata aŭ popola ĉapo. Oni
surmetis ĝin sur la kapon en
Serbujo meze de la 19 a jarcento.
Post malsukceso de la Unua serba
Leviĝo en 1813 granda nombro da
serboj, soldatoj kaj oficiroj
translokiĝis en Aŭstrujon.
El ili oni formis ―Freibataillone―
(germane: volulbatalionoj) por
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gardi la ŝtatlimon al Turkujo. Al ili kiel limgardantoj oni donis apartan uniformon
kun elementoj de la serba kostumo.La ĉapo de tiuj limgardistoj laŭforme estis
simila al jam ekzistanta ŝajkaĉa ĉapo.
Alia rakonto pri ekzistado de ŝajkaĉoj estas kun leviĝo de la vojvodina loĝantaro
en 1848, kiam volontuloj el Serbujo atingis riveron Tisa, kie oni ekkonis
ŝajkaĉojn, la loĝantaron loĝantan ĉe la riverbordo de rivero Tisa. Ili havis ĉapojn
kiuj similis al la formo de soldata boato, nomata „šajka―.
Dum la regado de la dinastio Obrenoviš (1869) en Serbujo oni ŝanĝis la aspekton
de uniformoj kaj enkondukis šajkaču. Poste ĝi fariĝis parto de la
popola
kostumo
en
Serbujo. La volontuloj el
balkanaj militoj kaj el la
Granda Milito translokis
ŝajkaĉojn al Hercegovino
kaj al Lika. Ĝi ankaŭ
fariĝis parto de la soldata
uniformo de la soldatoj de
Respubliko Srpska en la
lasta milito okazinta en
Bosnio kaj Hercegovino
(post
dis-partigo
de
Jugoslavujo).
Ekzistas
oficiraj
kaj
soldataj ŝajkaĉoj. Ili estas
pojas (teksita zono) bridž pantalone (pontforma) speco de vira ĉapo kudrita
el materialo nomata šajak,
teksita el lano, kion vilaĝanoj de centra Serbujo surmetas kaj vintre kaj somere.
Post la Dua Mondmilito ĝin anstataŭis titovka (la Titoa ĉapo) kiel serba nacia
ĉapo.
Miriš Jadranka

Malsano
- Paĉjo, ĉu vi permesos al mi ke mi restu hejme hodiaŭ?. Mi fartas malbone.
- Kaj kie vi sentiĝas malbone?
- En lernejo!
La unua peko
Instruistino testas lernantojn pri ilia scio pri ekesto de la unua peko.
-Kian pekon faris Adamo?
-Li formanĝis malpermesitan frukton.
-Kaj kial oni punis lin?
Li devis edziĝi kun Eva!- konstatis gaje la lernanto.
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La verda puno
Luis Jorge Santos Morales, el fabeloj de la Verda Pigo de Louis Beaucaire
Foje en la vilaĝa lernejo oficis terura instruisto. Tiutempe instruistoj kutime
severe traktis la lernantojn, kaj viaj gepatroj povus konfirmi la apartan
malmildecon de sia tiama instruisto, s-ro Goralo. Ili certe memoras la
survangojn, piedbatojn kaj pug-vergadojn, kiuj pluvis ĉe ĉiu malfruiĝo,
nelernita leciono aŭ malpermesita petolaĵo. Konfesu, karaj infanoj, ke via nuna
instruisto, s-ro Rojelo, estas vere indulga, kiam li ekzemple igas vin skribi
dudekfoje: “Mi ne metu prempinglon sur la seĝon de mia najbaro”.
La lernantoj de s-ro Goralo provis venĝi sin, nomante la Gorilo, sed ve!, se li
aŭdis tion: puno tuj falis. Kaj koncerne punojn la Gorilo estis inventema. Ĉu vi
scias, kiel li gvidis la Esperanto-kurson? Apud sia katedro li havis poton da
verda farbo, en kiu trempiĝis peniko. Kiam knabo balbutis en la recitado de
poemo aŭ malĝuste respondis gramatikan demandon, s-ro Goralo kriis: –
Alproksimiĝu!
La kompatinda lernanto devis stari apud la katedro kaj ricevis sur la nazon
tuŝon da verda farbo. La instruisto rikanis: – Tio helpos Esperanton eniri en
vian cerbon.
Kaj tio daŭris dum la tuta kurso.
– Alberta, kial vi ne konas la diferencon inter “sonĝo” kaj “revo”? Alproksimiĝu!
Malgraŭ ŝiaj larmoj baldaŭ verdiĝis la ĉarma roza nazo de Alberta. Se ŝi
ankaŭ pekis kontraŭ la akuzativo, ŝi ricevis plu verdan koloron sur la dekstran
vangon. Se Alberta krome ne sciis, kio estas la refleksivo, la peniko de s-ro
Goralo ŝmiris ŝian maldekstran vangon.
Vespere, kiam la infanoj revenis hejmen, ili ofte aspektis kiel karnavala
irantaro. Por ke la gepatroj ne rimarku la verdan punadon, la lernantoj haltis
apud la placa fontano kaj lavis siajn vizaĝojn. Poste ili dancis en rondoj,
kantante: – Malamu, malamu la despoton.
La Gorilo falu en sian poton.
Iuj pasantoj demandis, kion signifas tiu stulta ludo. Kiam la infanoj respondis,
ke tiel oni lernas Esperanton, la scivoluloj skuis la kapon, murmurante: – Vere
stranga lingvo.
S-ro Rubeno, la distrikta delegito de la Esperanto-movado, aŭdis pri tiu
skandala pedagogio. Li decidis interveni:
– S-ro Instruisto, oni raportis al mi, ke vi verdigas la nazojn de viaj lernantoj,
kiam ili ne bone scias sian lecionon de Esperanto.
S-ro Goralo agreseme bojis: – Nu, kial ne?
S-ro Rubeno provis milde konsciigi al li la pereigan efikon de tia instrumetodo:
– Se ni tiel agus en nia urbo, neniu lernus la Lingvon Internacian.
– Mi ne scias, kiel vi agas en via urbo (S-ro Goralo prononcis “en via urbo”
kun naŭzita mieno), sed mi garantias al miaj junaj vilaĝanoj perfektan
esperantistiĝon. Male vi…
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– Male mi…?
– Male vi mem eĉ ne povus parkere reciti la dek ses regulojn de la
Fundamento.
– Mi konfesas, ke…
– He, vi konfesas. Do, sinjoro, bonvolu lasi min labori laŭ mia propra sistemo
kaj ne igu min perdi mian tempon. Mi devas nun replenigi mian poton per
freŝa verda farbo por mia morgaŭa leciono. Adiaŭ!
S-ro Goralo abrupte turnis la dorson al la delegito kun moka ridaĉo.
Survoje s-ro Rubeno biciklis ĝis mia poplo kaj elverŝis sian koron:
– Ho, verda pigo, kion vi opinias pri tiu terura instruisto?
Tiam mi ne kapablis kompari la diversajn instrumetodojn. Por mi, juna
denaska esperantista pigo, la Lingvo Internacia estis nur natura heredaĵo de
miaj bonaj gepatroj. Mi provis forskui la ĉagrenon de s-ro Rubeno:
– Sinjoro delegito, mi ja ofte vidis la verdigitajn vizaĝojn de la vilaĝaj infanoj. Ili
malbenas sian instruiston, kiun ili nomas la Gorilo. Sed ĉu ne ĉefas, ke
Esperanto disvastiĝas tiel ĉi aŭ tiel?
– Ne, certe ne. La interna ideo ne toleras diktatorajn metodojn en la instruado
aŭ la propagando de Esperanto.
– Jes, vi pravas, s-ro Rubeno, Kion ni faru kontraŭ tio?
– Mi mem ne havas rimedon por proponi, sed mi cerbumos pri tio. Eble vi
dume trovos solvon.
La delegito reprenis sian biciklon kaj malgaje pedalis al la urbo.
Mi pensis: “Brave! Li cerbumos, kaj mi trovos solvon. Ha, oportuna
agmaniero! Homoj misas, kaj ni, inteligentaj birdoj, riparu iliajn misaĵojn”.
La infanoj, kiel vi nun faras, vizitis miajn poplajn kunvenojn, kaj, ĉiufoje kiam
mi vidis verdajn spurojn sur nazo aŭ vango, mi demandis:
– Ĉu vi ne diligente lernis vian lecionon de Esperanto?
Ĉiuj kune ekkriis protestojn, el kiuj mi kaptis nur frazpecojn: “fiulo, sadisto,
gorilo”, kaj aliajn insultojn, kiujn mi ne kuraĝas ripeti.
Iam oni anoncis al la infanoj, ke post kelkaj tagoj inspektisto vizitos la
lernejon. S-ro Goralo donis cent rekomendojn kaj avertojn:
– La venontan merkredon ĉiuj aperu kun puraj vestoj, manoj, vizaĝoj, kajeroj.
Escepte ne estos punoj antaŭ la inspektista moŝto. Sed eventualajn mankojn,
erarojn, malkorektaĵojn merkrede kompensos duobla puno ĵaŭde.
Tiu vizito de la inspektisto tremigis ĉiujn lernantojn. Mi trankviligis ilin:
– Karaj infanoj, ne timu. Bone aŭskultu miajn konsilojn. Jen tio, kion vi faru.
Sed, ŝŝ! Tio restu sekreta ĝis merkredo.
Kiam la malnova aŭto de la inspektisto, s-ro Akrokul, haltis en la korto, s-ro
Goralo demetis sian ĉapelon kaj blovis en sian trilfajfilon. Tiam la lernantoj,
starantaj duvice, ĥore kriis: “Bonan tagon, s-ro inspektisto”. Ĉe dua fajfo la
piedoj militiste ekmoviĝis (tri-kvar, tri-kvar!) kaj komencis eniri en la
klasĉambron. Unuavide tia disciplino favore impresis s-ron Akrokul.
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En tiu momento aŭdiĝis terura eksplodo antaŭ la lernejo. Kio okazis? Sidante
en la platano, meze de la korto, mi estis tute simple faliginta skatolon da
verda farbo, kiun mi tenis en mia beko. La verda ŝmiraĵo trafis la karoserion
de la malnova aŭto kaj ekfluis malsupren laŭ la antaŭa glaco ĝis sur la kapoto.
S-ro Akrokul lamentis: – Ho, mia bela aŭto! Kion signifas tio?
La infanoj kriis ĥore: – Tio estas la verda puno, sinjoro inspektisto.
S-ro Goralo rigardis supren sed ne povis vidi min malantaŭ la folioj.
Li vane provis forfroti per sia naztuko kaj siaj manikoj la verdan farbon, kiu
mikisĝis kun la polvo de la karoserio. S-ro Akrokul demandis kolere: – Kion
signifas “la verda puno”?
– Ba, sinjoro inspektisto, tio signifas nenion.
Aŭdante la lernantojn mallaŭte rikani, la Gorilo blekis:
– Tri-kvar, tri-kvar! En la klasĉambron!
Kaj li sekvis sian grumblantan superulon en la lernejon. Aj! Sur la sojlo
hazarde embuskis la poto de la Gorilo, verdire ne hazarde, sed laŭplane.
Kompreneble la inspektisto stumblis, kaj la farbo ŝprucis sur liajn ŝuojn kaj
lian pantalonon. Mi kredas, ke dekduo da akcipitroj ne povus kune kriĉi tiel
laŭte kiel s-ro Akrokul post tiu katastrofo. Li kriis plengorĝe: – Kion signifas
tio?
La klaso respondis ĥore:
– Tio estas la verda puno, sinjoro inspektisto.
La akraj okuloj de s-ro Akrokul fiksis sin sur s-ro Goralo, kiu viŝante sian
ŝviton per sia naztuko, verdigis sian tutan vizaĝon.
– Ĉu vi finfine klarigos al mi tiun verdan punon, sinjoro instruisto?
La Gorilo balbutis:
– Sinjoro inspektisto, kiam klasano ne diligente lernas Esperanton, mi delikate
tuŝas lian nazon per verda farbo. Vi scias, sinjoro inspektisto, ke la verda
koloro estas parto de la Esperanta kulturo kaj…
– Bonvolu silenti.
Oni ne sciis, ĉu la ordono direktiĝas al la instruisto aŭ al la laŭte ridantaj
lernantoj. Kun dubema mieno la inspektisto iris al la katedro, murmurante:
– En mia tuta kariero mi neniam spertis tian hontindaĵon.
Sidiĝante, por iom cerbumi pri tiu nekredeblaĵo, li sentis sub la postaĵo ĝenan
objekton. Li tuj ekstaris, tenante penikon plenan de verda farbo. Li preskaŭ
ploris:
– Kion signifas tio?
La klaso refrenis: – Tio estas la verda puno, sinjoro inspektisto.
De sur la platano mi subite vidis s-ron Akrokul elkuri el la lernejo, svingante
penikon kaj ridaĉante kiel frenezulo: – Ha ha! la verda puno! Ha ha! la verda
puno!
Li saltis en sian verdigitan aŭton, bojigis la motoron, perdis sian kotŝirmilon
kontraŭ la trunko de la platano kaj malaperis en nubo da benzinfetora polvo.
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S-ro Goralo vane postkuris lin vokante: – Sinjoro inspektisto! Sinjoro
inspektisto!
Malgaje la instruisto revenis en la klasĉambron, sidiĝis sur sia verda seĝo,
iom pli verdigis sian vizaĝon per la malpura naztuko kaj murmuris:
– Reiru hejmen kaj diru al viaj gepatroj, ke morgaŭ la lernejo estos fermita. Mi
estas malsana.
La lernejo restis fermita unu semajnon. Poste alvenis nova, juna instruisto, via
nuna instruisto, s-ro Rojelo, kiu bezonas nek penikon nek poton da verda
farbo, por ilustri siajn lecionojn de Esperanto.
Ĉar la ŝtato ĉiam trovas taŭgan lokon por siaj oficistoj, s-ro Goralo fariĝis
subdirektoro de la urba arestejo, kaj, kredu min aŭ ne, ankaŭ la nevolontaj
gastoj de tiu malliberejo nomas lin la Gorilo.

Rubaĵaĉa fluo en Brazilo malrapidiĝas, sed minacas Rion Doce
Geologia enketo-teamo kontroladas daŭre tra stacioj, instalitaj en la dukto de Rio
Doce, la movadon de la detruaĉeroj post la disrompo de la digoj Santarém kaj
Fundão, komunumo Mariana.
Post paŝo de la akvobaraĵo de hidroelektrejo Mascarenhas oni atendas ŝanĝon al
la urbo Colatina, Espírito Santo, ankoraŭ unu tagon. Postirante tra Colac estas
deklivoŝanĝo, kiu devus redukti la rapidon de la fluo. Ĝis nun, la nombro de
viktimoj kiel rezulto de interrompo de digoj estas dek unu korpoj, kvar atendante
identigon. Dekdu homoj ankoraŭ mankas, inter kiuj naŭ dungitoj de Samarco.
Milionoj da fiŝoj mortis. Supre dekstre bildo de kelkaj provante akiri oksigenon
en fendoj de rokoj sur rivero Doce en gubernio Valares. Tuta ekosistemo estas
porĉiame damaĝita, ĉar akvo en la rompita digo estis tute kontaminita de radiaciaj
elementoj (pro uziĝo en minejoj proksimaj). Granda regiono estas inundata,
kelkaj urbetoj malaperis - kun ties enloĝantoj -, kelkaj mezaj urboj estas
mortontaj, kaj la enloĝantoj jam forfuĝas/is, mankas pura akvo ĉar rivero Doce, la
plej grava de
la tuta regiono mortis, ĉar
ĝia lito estis
tute kovrita
per la radiacia
koto, kiu hodiaŭ vojaĝas
orienten, kaj
jam alvenas al
Espírito Santo,
kaŭzante pli
da teruraĵoj.
JD
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Esperantismo celas helpi al interkompreniĝado de popoloj. Balkana Verda Stelo
faras parton de tiu klopodo. Tial mi decidis atentigi denove unue pri la rifuĝintojkrizo. La konsekvencoj de la homa ksenofobio kaj timo dividi la vivrimedojn, eĉ
nur parte, kun fremduloj ja estas korŝiraj. Sed agitantoj predikas al la simpluloj,
ke islamanoj konsistigas minacon al la identeco de la popolo. Sur la tagordo de la
konsilioj de ministroj daŭre urĝas la temo kiel haltigi la hom-alfluon el Sirio kaj
Afganio, sed por tio la politikistoj devas fari kompromisojn kaj ne povas montri
al la hejma fronto la venkojn super kontraŭuloj, kiujn ili promesis atingi.
Johan Derks, redaktanto

Ĉesu montri Grekujon la propeka kapro69
Dum la grekaj insuloj daŭre ricevas ĉirkaŭ 2 000 migrantojn kaj rifuĝintojn
ĉiutage, malgraŭ perfidaj vintromaraj kondiĉoj, multaj aliaj eŭropaj landoj
provas ŝtopi ilian plumoviĝadon. Grekujo fariĝaŝ pli izolita kaj premo sur ĝi
kreskas.
Pasintsemajne la Eŭropa Komisiono diskutis la konstatojn de pritaksa raporto
rilate Grekujon, kiu trovis gravajn mankojn en ĝia mastrumado de la eksteraj
landlimoj de Eŭropo kaj revivigis debaton pri la demando ĉu Grekujo devus
esti ĉesigita el la Eŭropa senpasporta Ŝengen-zono.
Se post tri monatoj "seriozaj mankoj persistas", Grekujo povus alfronti
ĉesigadon el Ŝengen dum ĝis du jaroj. ................ La ebleco de malakcepto
estis impete neita de la EU-komisionano pri migrado kaj internaj aferoj, sed
lastan semajnon UNHCR, la UNoj-agentejo pri rifuĝintoj, petis siajn
homamorganizaĵajn partnerojn en Ateno eklabori prookazan planon provizi
por ĝis 200 000 homoj haltigitaj en la lando en la proksimaj monatoj.
Grekujo ne limas kun iu alia Ŝengena membroŝtato70, kio metas ĝin en aparte
vundeblan pozicion, se unuflankaj disponoj eksterfermus ĝin. Fakte, la limo
inter Grekujo kaj Makedonujo, kiu estas la ĉefa enirejo al la okcidentbalkana
migrad-itinero, estis fermita al ĉiuj nacieculoj krom sirianoj, irakanoj kaj
afganoj ekde novembro 2015 kaj en la lastaj semajnoj ĝi estis sigelita tute
dum pluraj tagoj, igante milojn da migrantoj kaj azilpetantoj dormi ekstere en
frostaj temperaturoj.
La restriktaj dispozicioj de Makedonujo, kiuj inkluzivas novan kradon, estas
reago al similaj dispozicioj faritaj de eŭropaj landoj pli nordaj. Ili kontribuis
al urĝosento inter rifuĝintoj atingi sian finan cellokon antaŭ ol Eŭropo aŭ
69

ekstrakto el www.irinnews.org/report/102403/stop-scapegoating-greece,2-2-'16
Bulgarujo kaj Rumanujo ankoraŭ ne apartenas al la Ŝengenzono. Vidu la
mapon.
70
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Grekujo estos tute sigelita kaj tio eble eksplikas la daŭre altajn nombrojn de
alvenantoj al la grekaj insuloj, eĉ vintromeze.
La aŭstra ministro de
internaj
aferoj
ĵus
sugestis ke Grekujo
povos fari pli por
protekti sian mar-limon
kun Turkujo uzante sian
mararmeon. "Estas mito
ke
la
greka-turka
landlimo ne povas esti
protektata,"
diris
Johanna Mikl-Leitner.
Sed
uzante
la
mararmeon por patroli
kaj malhelpi migrulajn boatojn surteriĝi sur la insulojn egalus trakti
rifuĝintojn kiel invadantojn.
Proparolanto de Frontex, la EU-institucio por gardi la landlimojn, atentigis ke
estas preskaŭ neeble plene kontroli marlimojn kaj ke repuŝi ŝipojn en turkajn
akvojn estus kontraŭleĝe sub la principo de ne-subpremado de Konvencio pri
Rifuĝintoj el 1951.
Grekujo ankaŭ altiris kritikfajron pro malsufiĉado krei pli da centroj por urĝa
akceptado, iniciato de EU filtri kaj fingropremi ĉiujn migrantojn kaj
rifuĝintojn alvenintajn en Grekujon kaj Italujon. Ĝis nun nur unu el kvin
urĝocentroj estas funkcianta en Lesbo - la insulo kiu ricevas 60 elcento de
novalvenintoj. La aliaj insuloj povas nur fari bazan fingropremadon, ĉar
mankas al ili la teknologio por fari biometrikan registradon. La registaro faris
peton pri tio antaŭ ses monatoj.……………………
Loĝantoj de la grekaj insuloj montris rimarkindan resaltemon fronte al la
senĉesa fluo de migrulaj boatoj aldone al sia ekonomia krizo. Ili devis rigardi
senhelpe kiel Egeo alportis kadavrojn sur iliajn bordojn preskaŭ ĉiutage.
La manko de kohera Eŭropunia politiko kreis humanan krizon por ĉi tiuj
serĉantaj savejon kaj por tiuj respondantaj sur la frontlinio. Tio permesis al
individuaj eŭropaj politikistoj disvolvi ekstremajn poziciojn rilate migradon
kaj kreis etosan medion, kiu minacas fermi la pordon al rifuĝintoj en
malsufiĉo de protekto. Skribante pri la krizo ĵusdate, Maria Stavropoulou,
direktoro de Greka Azilo Servo, konkludis ke "la Eŭropuniaj membroŝtatoj
devas ekpercepti Eŭropon kiel ununuran azilspacon kun komuna Eŭropa
azilstatuso kaj eklabori al tiuj celoj.‖
Eŭropo urĝe bezonas havi kredindan politikon por grandskala reloĝigado de
rifuĝintoj kaj membroŝtatoj devas komenci akcepti azilpetprocedurojn ĉe siaj
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Konsulejoj en landoj de unua alveno kiel Jordanio kaj Libano. Por la
travivipetaj migrantoj, kies ĉefa kialo por moviĝemo estas la serĉado pri
dungiĝo kaj decaj vivkondiĉoj, aparta vizosistemo devas esti establita. Por
ambaŭ grupoj oni devas esti atenta je la ekigiloj kiuj kaŭzas homojn moviĝi:
militoj kaj malriĉeco rezulte de socia malegaleco kaj klimatŝanĝiĝo, por kio
Eŭropo portas iun respondecon.

Kuracistoj sen limoj pri rifuĝintoj-krizo:
NRC/handelsblad, 19-1-2016:

La Eŭropa respondo al la enfluo de pli ol unu miliono da enmigrintoj
pasintjare serioze fortigis la humanajn sekvojn de la migradokrizo. Tion
konkludas Kuracistoj Sen Limoj en raporto en kiu ĝi finresumas la ambiguan
migradopolitikon de Eŭropo.
Dum 'Eŭropo' estas sub pafado de dekstremaj politikistoj kaj koleraj civitanoj,
ĉar ĝi prenas, laŭ ili, tro da rifuĝintoj, MSF kontraŭece kritikas la obstaklan
vojaron kiun eŭropaj landoj starigis por rifuĝintoj serĉantaj sekuran rifuĝejon.

Migrantoj proksime de serba urbo Miratovac. Ili ĵus transiris
la limon kun Makedonujo. Nokte frostiĝas ĝis dek gradoj.
Kreskanta nombro da migrantoj libervole revenas de Nederlando al la lando
de deveno, laŭ ciferoj de la Internacia Organizo por Migrado. En multaj
kazoj, homoj iĝus malinstigitaj pro la nederlanda azilproceduro.
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En 2015 2938 migrantoj rezignis plu kontraŭi ilian forsendon. Tiu nombro tre
altiĝis ĵus antau la jarfino kun po tricent migrantoj forirantaj en novembro kaj
decembro. En 2014 nur 2269 homoj forlasis libervole. La lasta nombro de
liberforlasintoj ne estas rekordo. En 2010 kaj 2011 ilia nombro estis pli alta
kun 3064 kaj 3473 migrantoj.
Unuflanke EU akceptas la konvencion de Uno pri rifuĝintoj kaj germana
Kanceliero Merkel diras ke rifuĝintoj estas bonvenaj. Aliflanke homoj devas
riski sian vivon por atingi Eŭropon. "Ili volonte gastigos nin, sed ni ne rajtas
peraviadi por iri al ili. Ni devas iri tra inferon kaj riski nian vivon por iri tien,
"diris anonima siria virino en la MSF-raporto.
Pli ol unu miliono da homoj iris la transpaŝon al Eŭropo pasintjare. Tiu
nombro estis antaŭvidebla laŭ MSF, vide al la ĥaoso kiu plagas landojn kiel
Sirio, Irako kaj Afganujo. La manko de laŭleĝaj migrovojoj pelas rifuĝintojn
en la manojn de ŝakristoj por kiuj ilia sekureco valoras malmulte. Laŭ la
Internacia Organizo por Migrado pasintjare dronis 3692 personoj en
Mediteraneo.
Kiam rifuĝintoj sukcesas atingi Eŭropon, ekzistas novaj obstakloj. Unu el ili
diras en la raporto ke ĝi estis arestita survoje 33 fojojn. En 2015, daŭre pliiĝis
la nombro de fermitaj limtransiroj. Tiel Slovenujo, Kroatujo, Serbujo kaj
Makedonujo decidis en novembro trapasigi ankoraŭ nur sirianojn, afganojn
kaj irakanojn, sekve de kio miloj da migrantoj restis grundintaj.
MSF pledas por pli da leĝaj vojoj. Azilpetantoj povu apliki je la limo inter
Turkujo kaj Grekujo. La organizo atentigas ke la migrofluo en 2015 nombre
egalas
nur
0,02
elcento
de
la
eŭropa
loĝantaro.
Ĝi estas tre dubinda ĉu 'Eŭropo' sekvos la konsilojn. Pro rifuzo de iuj
orienteŭropaj landoj ensorbi fremdulojn kaj pro alligitecoj de rifuĝintoj mem,
la enfluo de azilpetantoj ekŝarĝas la kapaciton de iuj landoj en nordokcidenta
Eŭropo. Svedujo jam grave limigis la enfluon per striktaj landlimaj kontroloj
kaj ankaŭ en Germanujo voĉoj leviĝas por fari tiel. Se redistribuo de
rifuĝintoj ankoraŭ ne estos komenciĝinta en printempo, rifuĝintojn trafos
ankoraŭ pli forte fermitaj landlimoj.

A-komitatanoj ne ŝatas cedi sian lokon al novuloj
Ofte kritikantoj de UEA pledas por elekti multe pli da junuloj en respondecaj
lokoj. Mi asertas en tiu ĉi artikolo, ke ne estas precipe la aĝo de postenokupantoj,
kiu malhelpas la akceptiĝon de novaj ideoj, sed la fakto, ke landaj asocioj ne
interesiĝas pri novaj, junaj aŭ ne tiom junaj, kandidatoj por anstataŭi la jam longe
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deĵorantajn A-komitatanojn71. Por kontroli tiun aserton, mi serĉis en ĉiuaj al mi
disponeblaj fontoj: jarlibro, retdiskutlisto de la Komitatao, Vikipedio kiom longe
la samaj homoj jam okupas sian postenon. Ankaŭ mi sendis al ĉiuj nunaj Akomitatanoj mesaĝon petante tiun informon. La rezulto estas tre diversa, sed
donas klaran bildon.
Jen la ĉefaj rezultoj
16 komitatanoj respondis tuj (kun mezuma periodo de minimume 5,6 jaroj), ok
nur post ripetita informpeto (mezume minimume 7,4) kaj tri post insista lasta
informpeto (mezume 11,7 jaroj).
Tute ne respondis 25 A-komitatanoj. El aliaj fontoj mi kalkulis, ke ilia mezuma
postenokupado daŭris minimume 14,1 jarojn.
La mezuma postendaŭro de 45 komitatanoj montriĝis esti 9,7 jaroj. Tio signifas,
ke ili estis mezume pli ol dufoje reelektitaj.
En tiuj ne estas enkalkulitaj la reprezentantoj de Bulgarujo, Ĉeĥujo, Koreo,
Slovenujo, Rusujo, IFEF kaj TEJO, kiuj ne respondis kaj neniam sendis mesaĝon
en la Komitata retdiskutlisto (Eble iuj ŝanĝis sian retpoŝtadreson? Ilia
postendaŭro estis nespurebla.).
La elsaltuloj en la statistiko estas jenaj personoj:
Brian Moon (29 jaroj), Luksemburgio, ne respondis, Povilas Jegorovas (26 jaroj),
Litovujo, ne respondis, Renato Corsetti (25 jaroj), Italujo, respondis, Eŭheno
Kovtonjuk (24 jaroj), Ukraino, ne respondis, Yu Tao (24 jaroj), Ĉinujo, ne
respondis, Gianfranco Polerani (22 jaroj), IKEF, respondis, Aurora Bute (21
jaroj), Rumanujo, ne respondis, Claude Nourmont (18 jaroj), Francujo, respondis,
Mireille Grosjean (18 jaroj), ILEI, ne respondis, Torstein Kvaklan (16 jaroj),
Norvegujo, ne respondis
Ĉu neniu volis transpreni ilian laboron? Ĉu ili estis nemalhaveblaj en tiu posteno?
Al tiuj demandoj statistikaĵo ne povas respondi. Tamen la estraranoj de landaj
asocioj devus demandi sin, kiom ili estas respondecaj por la multjara jam
pasiveco de la komitato.
Ankoraŭ estas sep A-komitatanoj kun dek aŭ pli da jaroj.
Restas 28 A-komitatanoj kun malpli ol dek jaroj en sia posteno.
Al interesitoj mi volonte donos la fontojn de mia esplorado kaj volonte ricevos
korektojn al miaj trovaĵoj.
Johan Derks (johan.derks@gmail.com)

71

Pri B-komitatanoj ne estis esploro, ĉar estas konate, ke ili estas inter la plej
aktivaj komitatanoj kaj ofte estas elektitaj estrarano.
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Intervjuo al Abel Montagut (1953), kataluna verkisto
Abel Montagut estas verkinto de “Poemo de Utnoa”, grandioza
epopeo konsistanta el sep “kantoj” (eapitroj) po mezume mil versoj.
Hi aperis en 1993, eldonita en nur 250 ekzempleroj. Oni povas trovi
plurajn recenzojn en esperanto.net/ literaturo/ recenzoj.html#M.
Ĉu la esperantista publiko konas tiun verkon?
Ekstrakto el Poemo de Utnoa (Kvara Kanto, versoj 670-700):
Sur kampadejo migra, el la popolo de Dimun
jen la plimulto falis, dekduo restis apenaŭ
Vunde pereis Puzur, lertfingra teksi kanabon,
Ŝelak, Uc kaj Ketura, la saĝa Dikla kaj Efer,
Moŝej, Akenar, Tiras kaj Javan filo de Medaj,
Mortvunde Sara falis, kun la solfilo Ŝeluho,
kaj Laŝmu, Beŝetido, la kunvojanto fidela.
Postvivis, krom Utnoa, nur la fratino de Laŝmu,
Oba laŭnome, Jebuŝ, Girgas, la filo de Lehab,
Ŝabteha, Togar, Dedan, kaj Uzal, sperta ee rajdo,
kaj infanetoj orfaj, entute sole sesopo.
Kiam Utnoa vidis pri l’hekatombo eeŝipa,
kaj diskuŝantajn korpojn sur la humida herbejo,
inter fluanta sango, li ĝemis veon afliktan.
Samkiel gazelidon ekkaptas ringe pitono,
kaj stringas ĝin duoble por paraliza brakumo,
sufokas eirkaŭventre ĝis elsaltigi la ripojn
kaj vertrebraron de l’juna dukornulo plorinda;
ee se l’gazelo ne plu spiras, ĝi daŭre premadas,
obstine muelante, persistas knedi je mola
maso l’inertan korpon de l’antilopo gracia,
tiel doloron vringan Utnoa spertis intime,
sentante frakasiĝon de eiuj revoj abrupte.
Al li impresis kvazaŭ en misa sonĝo troviĝus,
l’okazintaĵojn ĵusajn ne sciis kredi realaj
kaj promenadis tien-reen kun vido nebula.
Sed li vekiĝis baldaŭ el la koŝmaro subite:
ear jen ee trunko kuŝas lia edzino belvanga,
kun breeo tra la brusto kaj lia filo piede,
mortintaj je l’komenco de la soldata razio.
Li falis sur genuojn kaj korŝirite lamentis: ...........
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JD: Mi aŭdis pri iu Iberia Skolo. Kio ĝi estas, kiuj apartenas, laŭ vi, al ĝi? Kiel ĝi
karakteriziĝas?

Pli ĝustas paroli pri la "Ibera Grupo". Temas pri grupo de (ge)amikoj literaturamantoj el diversaj partoj de la iberia duoninsulo, inter aliaj: Jorge Camacho,
Miguel Fernández, Miguel Guitérrez Adúriz (pseŭdonime: Liven Dek, i.a.),
Gonçalo Neves, Joxemari Sarasua, Antonio Valén, Abel Montagut... Hi ekestis
duonformale en 1992 en la urbo Mérida okaze de hispana
esperantokongreso. La literatura grupo publike prezentiĝis kiel tia dum la UK
en Valencio en 1993. La grupo karakteriziĝas per la esplorema verkemo aŭ
tradukemo kaj per ŝato de kelkaj verkistoj, rimarkinde, Kálman Kalocsay,
William Auld, Fernando de Diego...
JD: Vi havas nun 62 jarojn. En aprilo 2016 vi fariĝos 63-jara, se la Fadenulinoj
konsentos. Do estas proksimume tridek jarojn, post kiam vi komencis verki la
“Poemon de Utnoa“. Estas atentofrape, ke multaj gravaj verkistoj (Julio Baghy,
William Auld ktp) verkis sian ĉefaĵon ĉirkaŭ tiu aĝo. Kiu morala, vivrilata,
profesia aŭ alia cirkonstanco instigis vin ekverki ĝin?

Mi enpaŝis literature, kun ia difinita celo aŭ projekto, eirkaŭ mia 19-a jaro,
t.e. proksimume en 1972. Tiam mi deziris fari nur tradukojn, konkrete al
esperanto, kiun mi estis eklerninta en mia 14-a jaro. Ekzemple mi celis
traduki el poemoj de Auzias Marc, el la romano “Tirant lo Blanc”, el verkoj de
Ramon Llull (latine: Raimundus Lulius), el Jacint Verdaguer, el Salvador
Espriu, Mercè Rodoreda... Mi efektive tradukis parte el kelkaj el ili. En 1993
aperis mia traduko de 60 poemoj de la mezepoka poeto Auzias Marc en dulingva eldono, katalune-esperante.
Tamen, kiam mi estis 25-jara, en 1978, io en mi ekjukis: mi ekdeziris verki ion
originalan en la kataluna. Tio havis kiel rezulton la verketon “Carnestoltes”,
kiu ricevis premieton sed ne estis eldonita tiutempe. Post multaj jaroj, en
1997, ĝi aperis en esperanta vesto, tradukite de mi, kun la titolo “Karnavale”.
Kiel klarigite en ei ties "Intervortoj" (p. 49 k.s. de la esperanta versio) la kerna
temo havas rilaton kun la socikultura situacio en Katalunio post la morto de
la hispana diktatoro Franko. Fininte ei tiun originalan verketon, en 1978, mi
pensis ke mi verkis eion kion mi deziras originale esprimi, eu en la kataluna eu
en esperanto. Kaj ke mia literatura celo estas nur tradukado. Tamen, denove
post pluraj monatoj, semiĝis en mi la ideo verki, ankaŭ en la kataluna, pri la
kontraŭflanko de “Carnestoltes”, kaj la rezulto estis “Don Quixot a Viladrall”
(esperantlingve: “Don Kiĥoto en Adrajlo”). Mi konkludis ke mia orginala
verkado sufieas kaj ke mi devas nenion alian originale vortigi.
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Mi eraris kaj kun la paso de la tempo mi ekkomprenis ke verkemo ne
dependas de mi mem, de mia konsciaj decidoj. En aprilo 1982 vekiĝis en mi
ideo pri verko originala en esperanto. Unuavice mi insiste klopodis formeti ei
tiun emon, ear mi antaŭsentis ke ĝi povas kuntreni longan kaj dubinde
plenumeblan laboron. Temas pri la verko kiu poste nomiĝis “Poemo de
Utnoa“. Tiutempe ĝi estis nur embrio surbaze de ideo pri tutmonda heroo
vere internacia aŭ transnacia. Kaj mi iel intuis ke mia laborado devos
ampleksi proksimume dek jarojn. Tion mi sciigis iun matenon al pluraj el miaj
kvar gefratoj. Kial mi ekdeziris verki pri ei tio? Kio pelis min? Fakte, ne eblas
denove sperti ĝuste la samon kaj ofte mia memoro min perfidas, kiel mi
povas konstati relegante tiamajn notojn aŭ paperojn. Sed enestis ia profunda
deziro esprimi la suferojn kaj la disreviĝojn de homo, sendepende de sia nacio
aŭ mondoparto. Kiel freŝa kunmotivo troviĝis la sperto ke miaj verketoj en la
kataluna estis sensukcesaj, kompare kun la disvastiĝo aŭ interesveko kiun mi
naive imagis. Malgraŭ miaj klopodoj, ili tiutempe ne estis eldonitaj, ee se
ambaŭ ricevis premion aŭ honoran mencion en katalunaj konkursetoj. Eble
pli multe kuninfluis kvazaŭplatona enamiĝo kaj sekvajare la forpaso de miaj
gepatroj pro nekuraceblaj malsanoj.
JD: La investo de dek jaroj por fini la rakonton estas ege granda.

Dum tiuj dek jaroj kompreneble mi laboris super diversaj aferoj, ne nur pri
“Poemo de Utnoa”. Interalie mi faris universitatajn filologiajn studojn
kvinjarajn, de 1980 ĝis 1985, kaj samtempe eiutage instruis la katalunan
lingvon, unuavice en elementa lernejo en Lleida surbaze de provizora
instruista titolo, kaj poste, kiel licenciulo, en mezlernejoj en pluraj urboj, kun
la koncernaj transloĝiĝaj viv-rompetoj: Sabadell, Lleida, Tarragona,
Vilafranca del Penedès, Montblanc. Paralele mi plu faris tradukojn. Ankaŭ
dum tiuj jaroj mi konatiĝis kun mia nuna edzino kaj ni geedziĝis en ‘89, en la
jaro kiam mi finis la bazan version de la poemo. En ‘91 ni transloĝiĝis de
Vilafranca al vilaĝeto Cervià de les Garrigues. En ‘92 la prilaboro de la poemo
estis finita kaj ĝi aperis libroforme en ‘93.
JD: Vi certe havis iun rezultatendon, ambicion.
La ambicio de la aŭtoro, krom la esenca sinesprimo supre menciita, es tis

kontribui al la komponado de novheroa epopeo por la nuntempa homaro,
parte sub la instigo de la famaj versoj en la poemo "Kiom longe atendi?" de
Brian Price Heywood (1910-1942): "Jarocent' dudeka enhavas forton, belon,
idealon -- -- nin venu Epopeo viv-reeĥa!", kiujn mi estis leginta en la
“Esperanta Antologio” de 1958, redaktita de William Auld.
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JD: Mi ne scias, kiom da ekzempleroj vendiĝis, sed ĉu la eĥo en la Esperanta
mondo sufiĉis aŭ malsufiĉis al vi?

Laŭdire vendiĝis eirkaŭ 300 ekzempleroj. Pri la legintoj, partaj aŭ plenaj, tute
ne eblas diveni. La eĥo en la esperanta mondo estis pli alta ol mi atendis.
JD: Kia nun estas la retrospekto de via streĉfaro?

Hi estis penvalora. En 1996 aperis mia versa katalunigo de“Poemo de Utnoa”
sub la titolo ”La gesta d'Utnoa“. Pro diversaj kialoj ĝi aperis en proza vesto,
kvankam efektive la traduko estas farita en katalunaj heksametroj. Ĉi tiu
traduko havis malgrandan eĥon. Tamen ĝi trafis kelkajn literaturamantojn.
Antaŭ du-tri jaroj legis ĝin Mariano Martín Rodríguez, hispano kiu
komprenas la katalunan lingvon, kaj li interesiĝis pri ebla aperigo de
hispanlingva traduko. Nun, komence de 2016, ei tiu plena traduko en la
hispana jam kompletiĝis, fare de Daniel Losdanes Queralt, kaj espereble ĝi
eldoniĝos paralele kun la versa formo de la kataluna traduko aperinta en
1996. Laŭ mia kono kaj memoro, aliaj tamen etpartaj tradukoj ekzistas en la
portugala, la itala, la bengala.
JD: Ĉu ĝi stimulis vin pluverki?

Post la versigo de la “Poemo de Utnoa“ kaj de ĝia traduko katalunen, aliaj
verkoj sub mia nomo estas: “La enigmo de l'ar@neo“, 337-paĝa romano kiu
aperis en la kataluna originalo (2000), poste en esperanta reverko (2003) kaj
en la hispana (2007), ei-kaze en traduko de Joaquim Biendicho, kun la titolo
“El enigma de Dulwig“. En 2003 eldoniĝis mallonga romano miapluma “El
manuscrit de Jules Verne“, en la kataluna.
En 1992 "Daa-35" komencis verkon en esperanto pri la malkovra vojaĝo de
Kristoforo Kolumbo. Post pluraj etapoj kaj longjaraj flank-lasoj, ei tiu verko
suferis profundan evoluon. Laŭdire Daa-35 finis legeblan version en 2015. Ĉijare mi estas laboranta super katalunlingva versio. Eventuale iam aperos
esperantlingva.
JD: Ĉu vi havis imitantojn?

Laŭ mia scio, eu en la kataluna eu en la esperanta medioj, “Poemo de Utnoa“
ne havis rektajn imitantojn.
Indas noti ke en pluraj lingvoj troviĝas de kelkaj jardekoj kaj nuntempe verkoj
similĝenraj, tio estas, ia mikso de klasikaj mitologio kaj rakonta epopeeco
kune kun sciencfikcio. Ekzemple, krom la klasika “Aniara“ (1953/1956), de la
nobelpremiito Harry Martinson, ekzistas verkoj de Frederick Turner (“The
New World“, 1985, “Genesis“, 1988), de Jan Křesadlo (“ἈΣΤΡΟΝΑΥΤΙΛΊΑ“/
“Hvězdoplavba“, 1994), aŭ de Marly Youmans (“Thaliad“, 2012).
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Balkana korupteco
Kiam iu mencias koruptecon, oni kutime pensas pri altaj
funkciuloj en politiko aŭ ekonomio, kiuj alŝovas unu al la alia
sumojn interŝanĝe al akcepto de trokosta oferto. Tiu oferto tiam
devos esti pagita de la impostpagantoj. Sed eu koruptado eiam
rilatas al malhonesteco de gravuloj? Kio pri ordinaraj homoj?
Mia nove aeetita domo en Belgrado havis elektre hejtitan
centralon. Mi rimarkis, ke por elektro mi pagas malmulte: eirkaŭ
210 eŭrojn por sep malvarmaj monatoj, inkluzive de lumigado.
Tamen ni iris al la oficejo de la elektrokompanio por informiĝi pri
tiu malalteco, sed la gieetistino diris ke kontrolado de tio ne estas
tasko de ŝia fako, ni skribu leteron al la direkcio. Tiam ni rezignis pri
raportado pri nia, eble ne bone funkcianta, elektromezurilo.
Ĉar ni loĝas en domo de pluraj etaĝoj kaj ne bezonas uzi la
teretaĝon, ni luigas ĝin. En la kontrakto mi ne skribis aparte pri la
(neglektinde malaltaj) kostoj de elektro. Sed baldaŭ post nia
ensetliĝo la hejtokaldrono, malnovulo, kadukiĝis kaj mi decidis
aeeti novan hejtaparaton. Oni konsilis al mi ŝanĝi al uzado de
lingopiloloj, ear ili ne pliigas la forcejan efikon kaj estos post longa
daŭro malpli multekostaj ol elektro (surprize, jam estis malaltaj !)
Firmao liveris lignohejtilon kontraŭ 5000 eŭroj. Mi mendis 4,2
tunojn da piloloj kontraŭ 865 eŭroj, supozeble sufieonte por la
hejtosezono. Mi ricevos ŝokon, kiam la instalisto venis kaj informis
min, ke li devos fortranei la energikablon inter la kaldrono kaj la
surstrata fostego por provizado je elektro: ruzaĵo de la antaŭa
posedanto kiu ne volis pagi altajn kostojn por elektro kaj estis
konektinta la elektrokondukilon rekte al la publika reto. Jen solvo
de la enigmo de malaltaj energikostoj !
Ni estis fraŭduloj, kvankam senscie! Ĉu la luantoj kiujn ni
transprenis de la domvendinto estis konsciaj pri tiu fraŭdo?
Kompreneble, ili ne povis ne esti en la komploto por havi senpagan
hejtadon. Ili verŝajne rigardis min, eksterlandanon, granda naivulo,
ear mi ne implice komprenis (kaj daŭrigis) la fraŭdon al la
elektrokompanio. Antaŭ ol mi ekkonsciis tiun komplicecon, mi petis
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ilin kontribui al la multe pli altaj estontaj hejtokostoj. Sed la
profitintaj luantoj rifuzis pagi pli. Tamen mi postulis de ili malgrandan altigon de la luprezo, kio kreis malamikan rilaton inter ni.
Duonan jaron poste ili forlasis la teretaĝon, kun ŝtela kunporto de
akvohejtilo, kiun mi aeetis por ili, kompenso por la prezaltigo …..
Kiam ni ekhavis novajn luantojn, mi metis en la kontrakton
artikolon pri hejtokostoj: tridek eŭroj por monato. Tion ili volonte
subskribis. Sed en mia nova lando luantoj tradicie pagas por
hejtado nur dum la malvarma sezono. Mi preskaŭ perforte
konvinkis sinjoron luanto, ke en kontrakto 'monate' signifas eiun
monaton, ankaŭ la somerajn. Li cedis.
Antaŭ nelonge malkaŝiĝis
Esti kondamnite lui stretan loĝejon,
plagate de senlaboreco, havi malpli io nova. La mezurilŝranko estis
bonan sanstaton, eio tio ne favoras de malnova tipo, ĝi devintus
bonan komunikadon kaj rilaton inter laŭleĝe jam esti anstataŭigita
malrieuloj kaj pliprosperuloj. La antaŭ ses jaroj. Dua ruzaĵo de
mezuma
salajro
por
plena la domvendinto: ee por la
laborposteno en Serbujo estas po elektra kuirado kaj lumigado li
eirkaŭ € 368 monate kaj la neta pagadis per falsa mezurilo!
minimuma salajro estas € 1 (121 Lokanoj avertis nin, ke ni ne
din.); ne ekzistas pago pro
sciigu la instancojn pri la
senlaboreco. Henerala senlabor-eco
mezurilŝranko, ear pro (nealtas 19%, sed 45% por junuloj.
konscia) fraŭdo dum tri jaroj ni
devos pagi grandan punsumon. Feliee unu el la najbaroj konis
oficiston de Elektro-Distribua Kompanio, kiu estos preta private
instali por ni novan mezurilaron. Li venis tri fojojn, la unuajn du
fojojn ebria, la trian fojon li estis kun sia filo, kiu ankaŭ laboris ee
EDK. Tiu sukcesis munti la novan mezurilaron.
Inter prosperaj domposedantoj kaj luantoj en balkanaj landoj
kutime ekzistas malamika rilato. La domposedanto provas profiti
de la ŝtato, la luantoj "forgesas" sincerecon kaj kontraktlojalecon !
Sed tiel nur en balkanaj landoj, kie cetere paperaj kontraktoj estas
ne-kutimaj ?
JD
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Serbaj kantoj en Esperanto
La 25-an de Januaro en la universitata biblioteko de Banjo72 Luko,
„AIS Banja Luka― kaj Eo-Societo "La Mondo", organizis reklamkunvenon pri la libro "Kantoj el Serbio". Ĝin prezentis Ljubiŝa
Preradoviš, Dragica Kaŝanski, Aleksandar Duriš kaj Mišo Vrhovac.
"Kantoj el Serbio" estas serba-esperanta kantaro preparita de
instruistino Senka Tomiš el Jagodina, Serbujo. Ŝi trovis vojon por
prezenti serbajn kantojn dulingve. Ŝi aldonis popolkantojn kaj
esperantigitajn serbajn poemojn.
La tria kompletigita eldono de "Kantoj el Serbio" enhavas 120 kantojn,
26 pli ol en la dua eldono. Novaĵoj konsistas el kantoj de Kosovo,
Makedonujo kaj Bosnio. Ĉiuj el ili estas riĉaj en melodiaj ornamentoj
kaj ofte interplektitaj kun amkantoj. En la tria eldono aperis kantoj
kiel: ―Emina‖, ―Brilu, brilu luno pala‖, ―Suno sekvas la lunon‖, ―Ludis
junul‘ tambureton‖, ―Papilioj etaj kun buntaj flugiloj‖, ―Banja Luka kaj
viaj vilaĝoj‖. Apartan valoron donas la aldonitaj klarigoj ĉe ĉiu kanto,
montrante valorajn informojn pri ĝia deveno aŭ interesan detalon,
ligitajn al la enhavo de la kanto.
Estas inkluditaj fotoj pri broditaĵo de Zmijanje (regiono ĉirkaŭ Banjo
Luko). Tiuj broditaĵoj estas la unua elemento de Bosnio kaj
Hercegovino sur la teritorio de Srpska Respubliko, kiun ĝi metis sur
sia listo de Unesko kiel nemateria kultura heredaĵo.
La libro havas kulturan, pedagogian kaj edukan celojn. Laŭ recenzo de
P. Kaŝanski ĝi montras parton de la serba kulturo, speciale la serban
muzikon. En la antaŭparolo kaj la muziknota parto estas interesaj
tekstoj por pristudado de tiu tradicio.
Niaj nuntempaj komponistoj kaj redaktoroj de elektronikaj
amasinformiloj prunteprenas fremdan, ĉefe usonan kaj okcidenteŭropan muzikon. Vanaj estas hodiaŭaj plendoj de bonintencaj
aŭskultantoj kaj muzike edukitaj personoj, ke ni ne plu estas kapablaj
respekti nian spiritan posedaĵon, eĉ ignoras ĝin kaj akceptas tiun de
Okcidento kaj de Usono, tiel rencenzinto Radunoviša.
Mido Vrhovac
72

Mi uzu banjo por publikaj banejoj kaj la nomo de urbo, kie ili tradicie troviĝas.
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Makedonujo: Viktor Galeski ne rezignacias
Junulara E-societo "Estonto" el Prilep estis fondita la 26-an de
marto 1995a. Poste ĝi
laboris tre aktive kaj
vigle ĝis la 2004a jaro,
kaj de tiu tempo restis
kelkaj interesaj aferoj
inter kiuj unua KoDisko
pri Makedonujo kaj
Prilep73 kaj la tiea Emovado. Dua KoDisko
estis vera trezoro, en ĝi
estis surbendigitaj versoj
de konataj makedonaj
verkistoj en Esperanto.
Krom tio ni eldonis kvar
numerojn de nia jara
almanako
"Estonto",
skribita dulingve, tiel ke
ankaŭ makedonaj neesperantistoj povis ĝui
ĝin. Ĉar la tiamaj
gejunuloj estis naskitaj inter 1980 ĝis 1985, post ilia forlaso de
Skopje kie ili plimulte studis, ni havis kelkjaran paŭzon sen iuj pli
gravaj aktivaĵoj. Parto de ili akiris laborpostenon aŭ edziniĝis - kaj
praktike de 2005 ni kuniĝis nur kelfoje jare - sen aktivaĵoj.
Post kiam en 2007 ni perdis niajn eambrojn kaj ricevis novan
sidejon, sed sen elektro, akvo kaj necesejo ni povis nek labori nek
daŭri kun niaj kunvenoj en la societo. Mi havas kontaktojn kun
kelkaj eksmembroj de la Junulara societo, sed ili nun havas siajn
73

2a urbo de la lando, post ĉefurbo Skopje
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problemojn kun siaj infanoj, senlaboreco, ktp - same kiel mi. Post la
morto de mia patro en junio 2015 nun mi praktike estas sola en
Prilep esperantisto kiu iamaniere aktive laboras por la disvastigo de
Esperanto, zorgante nur pri la esperanta societo kaj ĝia riea
heredaĵo. Pro tio estas tre peze fari kaj organizi ion rilate al
Esperanto. Tutan Esperantan ekspozicion mi mem preparis,
kompilis, presis kaj pagis eion el mia poŝo. Kelkajn tagojn antaŭe mi
sendis invitojn al multaj samurbanoj kaj kelkaj ĵurnalistoj. Je la tago
de ĝia solena malfermo mi sola devis prepari aferojn, meti ilin sur la
murojn, organizi fotadon.
Kvankam la starto estis je la 19a horo, mi jam pretis pri eio du
horojn pli frue, tro laca por povi organizi ion aldonan. La ekspozicio
komenciĝis la 6Esperanto-ekspozicio de Viktor Galeski
an de decembron
en Prilep, 6a–10a de decembro 2015
kaj daŭris ĝis la
10-a, kiam mi
denove sola devis
eion preni kaj
transporti en la
eambrojn de nia
societo
"La
Progreso".
La lastajn 5-6
jarojn en Makedonujo nek iu
grupo nek iu societo laboris kaj ekzistas, krom nia prilepa societo.
Hi iamaniere tra-vivas jaron post jaro, antaue danke al al laboro de
mia patro Metodi, nun dank' al mia intereso kaj laboro en la kadroj
de miaj eblecoj. Kelkfoje ĝis nun ni komencis fari retpaĝon pri nia
societo en Esperanto kaj makedona, sed sen sukceso ... lastan jaron
iom helpis al ni s-anino Peny Vos, sed post la komenco eio eesis.
Kelkfoje membroj de UEA proponis al mi organizi komencan Ekurson por revivigi la E-movadon en Makedonujo - sed sensukcese,
ear en Skopje ne estas intereso pri tio. El du societoj, fervojista kaj
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junulara, nun neniu ekzistas, ear inter 700 000 enloĝantoj oni ne
sukcesas trovi dek personojn por subskribi paperon kaj registri
novan E-societon. Samtempe MEL (Makedonia Esperanta Ligo)
perdis sian sidejon, bibliotekon, poŝtfakon kaj adresonkaj nun
formale ne ekzistas. Ankaŭ laŭ ĝia statuto ne povas esti MEL kun
nur unu membro-societo "La progreso" el Prilep.
Lastajn kelkajn jarojn mi estis membro de UEA kaj fakdelegito
danke al iuj personoj en UEA kaj fondaĵo Kanuto. Mi ŝatus havi
kolektivan abonon al Balkana Verda Stelo. Laŭ informoj kiujn mi
ricevis de s-ro Corsetti en 2014 en UEA estis fondita iu monrezervo
por Makedonujo, sed mi ne scias eu kaj kiom da mono estis
kolektita por helpi nian E-movadon.
Antaŭ kelkaj tagoj mi makedonlingve ektradukis interretan Ekurson “Kurso 4”, faritan de brazilanoj. Nun restas al mi alŝuti la
tradukon - por ke ĝi ekvivos inter aliaj tradukoj - por tiamaniere
helpi al estontaj kursanoj kaj esperantistoj el Makedonujo.
Laŭ mi tio estas ĝis nun la plej bona afero por pli proksimiĝi
Esperanton al makedonoj kiuj volus esplori kaj lerni Esperanton.
Ĉar nun en Makedonujo nek ekzistas E-societoj (krom tiu en Prilep)
nek kondiĉoj por organizi, instrui kaj lerni Esperanton en iuj
apartaj ejoj. Poste kun bona informado, kaj preparo de iuj kunvenoj
eble ni denove travivos E-movadon ĉe ni.
Viktor Galeski

68a IFEF74–kongreso en Varna
La bulgaraj fervojistoj-esperantistoj, tutkore invitas vin partopreni
la IFEF-kongreson, kiu okazos de 21-a ĝis 28-a de majo 2016
proksime al Varna, la mara ĉefurbo de Bulgarujo. Tio estos la kvina
fojo, ke ĝi okazos en Bulgatujo. La esperantistoj, kiuj vizitis la
antaŭajn kongresojn (Varna 1968, Plovdiv 1984, Plovdiv 2002 kaj
Sofio 2010) memoras la agrable travivitajn tagojn.
La ĉeftemo estas „Unuigita Eŭropo bezonas Esperanton―.
74

Internacia Federacio de Esperantistoj-Fervojistoj
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Literatura Konkurso „Abritus‖ premiota en Razgrad
Karaj eksterlandaj kaj bulgaraj gesamideanoj! Bonvolu atenti pri nia
Internacia Esperanta Literatura Konkurso „Abritus‖. Ĉiujare
Esperantista Domo de Kulturo D-ro Ivan Kirĉev en Razgrad
organizas jam tiun konkurson por originala esperanta poezio kaj
humuro.
La sendotaj verkoj devas esti komputile skribitaj kaj subskribitaj per
pseŭdonimo. Ili ne devas esti publikigitaj en aliaj revuoj. La nomon
kaj adreson, partoprenontoj, vi sendu bv. en aparta koverto, se vi
uzos poŝton. Sed per komputilo vi sendu la verkon al
dkateva@mail.bg kaj la veran nomon kun pseŭdonimo al
ekra_razgrad@mail.bg.
La
limdato
estas
31.05.2016
Nia poŝtadreso estas, ul. „Sveti Kliment‖ 36, ap. 1 EDK, 7200
Razgrad, Bulgarujo. La rezultojn oni anoncos kadre de nia tradicia
festo EKRA (vidu ĉi-sube)
La premiitaj verkoj estos publikigitaj en Literatura Foiro, Bulgara
Esperantisto kaj Esperantista Tribuno-Razgrad. Ni atendas
senpacience kaj espere viajn novajn verkojn!

Balkana Esperantista Renkontiĝo en Razgrad
8h-17h
15h-17h
17h- 18h30
19h
10h-13h

16h -18h
19h
9h

Programo, 10a-12a de junio 2016
vendrede
Akceptado de gastoj kaj ilia loĝigo en hotelo ―Central‖
Ekskurso- konatiĝo kun la vidindaĵoj de nia urbo
Prezento de „Vaganto inter la steloj― de „Ilija Petrov―
Interkona vespero en restoracio
sabate
Konf. ―Disvolviĝo kaj pureco de la Intern. Lingvo
Esperanto‖ gvide de N. Uzunov, G. Mihalkov, Eva
Bojaĝieva kaj Josip Pleadin en hotelo ―Central‖
Anonco de la rezultoj de la „Abritus―
EKRA-2016 kaj Koncerto en la salono de Filharmonio
Аmuza vespero en restoracio
dimanĉe
Ekskurso arkeologiejo Sborjanovo, tracaj tombodomoj

Pliaj informoj de: dkateva@mail.bg kaj ivesper_ho@abv.bg;
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RIFUĜINTOJ de Vesela Ljaĥova, recenzo
Vesela Ljaĥova naskiĝis en Pazarĝik, Rumanujo en 1961. Ŝi studis bulgaran
filologion en Sofia universitato ―Sveti Kliment Oĥridski‖ kaj finis en 1985.
Multajn jarojn ŝi estis instruistino en Sofio. Ekde 1980 ŝi komencis verki kaj
publikigi novelojn en la ĉefurba gazetaro. En 1987 Vesela Ljaĥova ricevis la
premion de la literatura konkurso ―Цветан Зангов‖75. Ŝi estas aŭtoro de la
beletraj libroj ―Ĝis la suno‖, novelaro el 1993, ―Vivo-misio. Libro pri
profesoro d-ro Ceko Torbov‖, biografia esploro el 2001, kaj ―Rifuĝintoj‖,
romano el 2013. Tiu ŝia unua romano atingis la finalon de la konkurso
―Romano de la jaro‖ 2013 kaj ricevis la premion ―Ĥristo Danov‖76 por beletro
en 2013. Ĝi prezentis Bulgarujon dum la Internacia foiro de la libro kaj en la
Eŭropa festo por la unua romano en Budapeŝto en 2014.
―Rifuĝintoj‖ priskribas reale historiajn eventojn: la ribelon en la distrikto
Drama, en la norda Grekujo en 1941, kaj ĝian kruelan sufokon fare de la
bulgara militistaro, kiu perforte okupis tiun teritorion. Kompreneble, antaŭ tio
la grekaj ribelantoj faris multajn mortigojn kaj
perfortojn inter la paca bulgara loĝantaro. La
aŭtorino klarigas la perfortan senbulgarigon de la
teritorio apud Blanka Maro en la norda Grekujo
post la Dua mondmilito, la tragedian sorton de la
bulgara minoritato en Grekujo ĝis la mezo de la
dudeka jarcento, perfortita de ĉiuj Balkanaj
registaroj - turkaj, grekaj, serbaj kaj bulgaraj.
Ordinara analfabeta maljuna virino senesperigite
pensas: ―Kial homo perfortas homon kaj la unua
kaj la alia brutiĝas! Kia estas tiu puno, Dio mia, ĉie
oni persekutas nin. Tie ni estis bulgaroj, tie ĉi
nomas nin grekoj, sed aliaj opinias nin makedonoj.
Nenie ni sentas nin hejme.‖
―La romano enhavas la sorton de la duono de Bulgarujo‖ - diris la verkistino
– ―ĉiu dua aŭ tria bulgaro havas avon aŭ avinon, kiu rifuĝis el tiuj teritorioj,
troviĝantaj nun ekster Bulgario.‖
Pri tiuj ĉi historiaj eventoj ĝis nun oni silentis pro ia stranga kompreno pri
bonnajbaraj landaj rilatoj. Tio estas nova temo ege aktuala ne nur en
nuntempa bulgara literaturo. Vesela Ljaĥova indas gratulojn pro tio, ke ŝi tre
75

Cvetan Zangov - bulgara poeto, naskita en 1933 en urbo Sliven, tragedie
mortinta en 1952
76
bulgara renesanca kleriganto literaturisto.En 1857 li fondis librovendejon kaj
eldonejon, kiu ekde 1862 havas lian nomon. En 1999 Komunumo Plovdiv
establis premion je lia nomo por kontribuo en literatura kulturo.
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sukcese plenumis la malfacilan taskon priskribi objektive kaj senpasie tiujn
eventojn, krei la bulgarajn kaj la grekajn protagonistojn en la romano kaj
klarigi iliajn diversajn vidpunktojn.
Unu el la plej gravaj problemoj, kiun starigas la verkistino en la romano estas
la problemo pri la regopotenco. Ĉiu registaro estas konvinkita, ke ĝi rajtas
regi laŭ sia bontrovo kaj tute neglektas kaj ne zorgas pri la ordinaraj homoj.
Mankas respondeco pri la sorto de la popoloj. Ofte oni faras perforton je la
nomo de iaj ideoj, kaj tre ofte la politikistoj kaŝas sin malantaŭ bonaj noblaj
ideoj kaj uzas la regopotencon por riĉiĝi.
Grava estas la problemo pri la elekto, kiun la bulgaroj devis fari en la norda
Grekujo. Ĉu ili defendu kaj konservu sian nacian memkonscion, sed forlasu
sian patran domon kaj direktu sin al nekonata necerteco, aŭ restu tie, kie loĝis
iliaj geavoj, kie estas iliaj radikoj, sed risku konstante esti perfortitaj, eĉ
mortigitaj?
En Bulgarujo mem ankaŭ ekstaris la problemo pri la elekto por la bulgaroj:
Ĉu ili vivu trankvile, bone, obeante la registaron, sed konfesu sin makedonoj
aŭ vivu en mizero, estu senlaboruloj, kaj risku esti mortigitaj kontraŭstarante
la reĝimon, defendante la veron? La elekto por tiuj bulgaroj ĉiam estis ligita
kun perdo de io kaj iu ege kara.
Vesela Ljaĥova atendis senpacience kaj kun emociiĝo la pritakson de la
legintoj. Ja, tio estas ŝia unua romano! Feliĉe, ili aprezas alte la kvalitojn de la
romano kaj la talenton de la aŭtorino. ―La aprezoj de la legintoj superis miajn
atendojn‖, ŝi konfesis emociigite, ―tio montras, ke en la nuna literatura
situacio en Bulgarujo mankas similaj verkoj kaj la legantoj ege bezonas ilin.‖
Fine jen kelkaj komentoj de legantoj: ―La libro ege emociigas, skuas,
kortuŝas‖, ―Jam en la komenco impresis min la sperteco de la aŭtorino,
malgraŭ, ke ĝi estas ŝia unua romano‖, ―Ĉio laŭdinda, kion mi legis pri la
romano, evidentiĝis vero. La romano ege plaĉas al mi. Mi pensas, ke ĝi trovos
sian lokon en la vico de la plej gravaj klasikaj bulgaraj romanoj‖, ―Probable la
historiistoj ne pritaksas alte similajn romanojn, sed legante ilin mi ekkonas la
etoson de la epoko (la malnovaj kaj dialektaj vortoj, uzitaj de la verkistino ege
helpas por tio), la interrilatojn de la homoj hejme, ekstere, inter la popoloj,
inter la defendantoj de diversaj ideoj k.t.p.‖, ― Delonge alia libro ne kortuŝis
min tiel…Kelkajn tagojn mi legis, suferis, ploris pro la tragedia sorto de
multaj homoj…. La libro estas facile legebla, mankas tedaj enuigaj
priskriboj…Nenio troa, sencela, malgraŭ ĉiuj 700 paĝoj.‖
Mi opinias, ke la romano donos al la legontoj pli multajn verajn historiajn
sciojn ol ajna historia lernolibro, pro tio mi rekomendas ĝin al ĉiuj, kiuj
interesiĝas pri historio, pasinteco kaj interrilatoj de la Balkanaj popoloj.
Dimitrinka Kateva
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La vilaĝoj en la Regiono de Drama estis eniritaj de diversaj politikaj
grupoj. Post kiam komenciĝis la retiriĝo de la bulgara militistaro el la
regiono de Blanka Maro, ili luktis por la regopotenco, jam sen kaŝi sin kaj
penetris necerteco inter la loĝantaro. Tage elasistoj77, protektataj de la
nova bulgara reĝimo en Sofio, faris paroladojn en vilaĝoj, propagandis
novan sociordon, mondan landon de proletaro, en kiu ĉiuj estos egalrajtaj:
grekoj, bulgaroj, turkoj, armenoj, hebreoj. Nokte amasiĝis el la mallumo
rabistoj, invadis iun bulgaran domon kaj minacis la homojn, neniun lasis
trankvila, kiu ne estas greko. Nek al la elasistoj la homoj kredis, nek de la
aliaj ili povis sin gardi. Ju pli multiĝis la streĉo, des pli malmultaj militaj
trupoj restis. La bulgara armeo retiriĝis laŭ plano kaj la militistaro havis
taskon agiti la bulgarojn enmigri en Bulgarujon. Por la venintoj post 1941:
klare, sed la lokaj bulgaroj estis konsternitaj. Ili sentis sin forlasitaj kaj
sendefendaj. La rabistoj forportis el la domoj ĉion, kion ili vidis antaŭ la
okuloj de la dommastroj, eĉ oni diris, ke en vilaĝo Plevna iu estis
bruligita, ĉar li ne dirus, kie estas kaŝita lia ormono. Vera aŭ ne, plevnanoj
unuaj komencis rifuĝi en Bulgarujon kaj dum pli malmulte ol unu
semajno la vilaĝo senhomiĝis ………….
Onidiro pri pogromoj kaj perfortoj disvastiĝis kiel nebulo, la bulgaroj
influiĝis kaj la partizanaj taĉmentoj subtenis ilian timon, donante novajn
argumentojn al tiuj, kiuj hezitis. Aldoniĝis la propagando, de unu flanko la
greka, kiu deklaris, ke la teritorio sude de Blanka Maro estas greka, de alia
flanko la bulgara, kiu ne kontraŭstaris la grekan, ĉar ĝi estis okupita pri la
faligo kaj neniigo de la cara reĝimo en Bulgarujo. La niaj vilaĝanoj
konsterniĝis , bulgaroj foriras kaj la fremdaj ordonas. Iuj rezignaciis, aliaj
koleriĝis, sed ĉiuj hezitis kion fari………….
………………………………………………………………….
La granda ligna pordo malfermiĝis kaj en la korton eniris alta maldika
viro, dorskurbiĝinta kun blankiĝinta hararo kaj nigra nerazita vizaĝo en
malnovaj eluzitaj vestoj….. Katina aliris el la ĝardeno.
Mi nenion havas por stanado78 – kriis ŝi kaj proksimiĝis al la
stanisto. – Ĉu vi ne komprenas la bulgaran, aŭ mi parolu turklingve? –
aldonis Katina vidinte, ke li ne moviĝas. Ŝi vidis la dorsosakon kaj
ekkonis ĝin……

77
78

elasistoj = grekaj partizanoj, anoj de la popolliberiga greka armeo
tegi per stano?
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Panjo….– diris la viro kaj proksimiĝis al la dorskurba
maljunulino…….
Katina restis senmova kaj senvorta, perpleksita, ĉu ŝi auskultis bone. Ŝi
streĉrigardis per siaj maljunaj okuloj la nekonaton. Ŝi neniam vidis tiun
hararon, tiun barbon, tiun griznigran vizaĝon, tiujn profundajn okulojn.
Sed tiu ĉi voĉo, tiu pura belsona voĉo, neniu havas tian, estas ĝi ununura!
Panjo.. – ripetis la viro……..
Fulmrapide Katina konsciis ĉion: Venis Boris. Finfine li revenis hejmen!
Tion ŝi atendis, tion volis, pri tio ŝi preĝis kaj petegis Dion kaj la Sanktan
Triunuon - ke li revenu!.... Sed anstataŭ ĝojo ŝin amara sufero obsedis, ŝi
volis kriegi, ploregi kiel ĉe nova tombo… Ĉu tiu viro estas ankoraŭ Boris,
se la beleco de ŝia ido malaperis? Kion oni faris al ŝia infano, ŝi vidas ne
lian helan vizaĝon, sed malbelan, turmentitan, nekonatan kaj repuŝan
viron. Ĉu tio estas vero aŭ ĉu ŝia malsana cerbo naskas fantaziojn? Ĉu ŝi
povas ĝoji al tiu maljunulo, redonita al ŝi kiel almozo post longaj kaj
varmaj preĝoj… ?
Ŝi sentis kiel la fortoj forlasas ŝian lacan korpon….
Dio, mi mortu, sed revenigu la alian, la antaŭan Borison - flustris
Katina….
Ŝia koro ekbatis kelkfoje kaj poste silentiĝis……

Memstare lerni Esperanton en Balkanio
Ekzistas minimume tri entreprenoj, kiuj kovras preskaŭ la tutan
balkanan merkaton por lernigi Esperanton per la reto.
1. senpage el la bosna lingvo, la bulgara, la greka, la hungara, la
kroata, la makedona, la rumana, la serba, la slovena kaj la
turka ĉe la retadreso www.goethe-verlag.com/book2/....
se vi plenigas sur la punktetoj la du majusklojn de via lingvokodo,
respektive BS, BG, EL, HU, HR, MK, RO SR, SL aŭ TR. Tiam aperas
tabelon de 55 lingvoj, inter kiuj ankaŭ Esperanto. Klaku sur ĝin kaj
elektu inter kvar opcioj: frazaro, vortaro, elŝutu dulingvan sonaĵon
(aŭdio EO
via lingvo), elŝutu unulingvan sonaĵon (EO).
Goethe-verlag ankaŭ disponigas aplikaĵon ‖50 languages‖, kiu estas
agordebla al Androidaj telefonoj kaj tabletoj, iPhones kaj iPads, por
tiuj kiuj volas lerni Esperanto mallinee (offline). La apo inkludas 30
liberajn lecionojn de la Esperanto-kursaro de libro 2. Ĉiuj testoj kaj
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ludoj estas inkluditaj en la programo. La senpagaj MP3 sonaĵoj de
libro 2 estas parto de tiu kurso.
2. Ekzistas reta lernolibro en www.kurso.com.br por Esperanto
surbaze de jenaj lingvoj: bulgara, greka, hungara, kroata,
makedona, serba, slovena kaj turka.
3. Aliajn specojn de interreta kurso, kiujn oni studas kun helpo de
libervola korektanto de ekzercoj, ofertas senpage la retejo
www.lernu.net.
Ili ekzistas sur tri niveloj: baznivelaj (―Bildoj kaj demandoj‖, ―Ana
Pana‖ kaj ―Mi estas komencanto‖), meznivela (―Ana renkontas‖) kaj
altnivela (―Kio okazas‖). Disponeblas reta vortaro. La lingvoj el kiu
www.lernu.net instruas estas la bulgara, greka, hungara, kroata,
rumana, serba, slovena kaj turka.
Kroata Esperanto-Ligo eldonas faman lernolibron, kiu sekvas la
―Zagreban metodon‖, t.e. ĝi lernigas unue la plej ofte uzatajn vortojn
en Esperanto kaj ne pezigas la kurson per esprimoj, vortoj aŭ
gramatikaĵoj, kiuj ne havas utilon por la praktika parolado de
komencanto. Ekzistas versioj en la bulgara, kroata, rumana,
serbobosna kaj slovena lingvoj. Por la bulgara kontaktu Marianan
Evlogieva (mrvpl@interpres.org), por mendi la kroatan79 vi telefonu al
01-4617550 aŭ skribu al esperanto@zg.t-com.hr. La retan version vi
trovu en www.esperanto.hr/eo/index.html. Por la rumana versio
kontaktu s-ron Vochin (m.vochin@gmail.com).
La bosna versio estas eldonita en Sarajevo kaj la serbobosna en Banja
Luka. La slovena versio vivis jam kvar eldonojn kaj estas mendebla ĉe
Zlatko Tišljar (ztisljar@gmail.com).
Fine oni havas du retajn kursojn, per kiuj oni povas lerni Esperanton
nur el la angla:
La unua kurso de http://eurotalk.com/ae/resources/learn/esperanto
kostas € 39,99, laŭ la reklamo ideala por tutkomencantoj aŭ por tiuj
kiuj ĝuste konas manplenon da vortoj en Esperanto; por komencantoj+
estas sekva kurso kontraŭ sama prezo € 39,99. Kaj fine oni havas
kompreneble Duolingo (www.duolingo.com/), kiu furoras nun kun
300 000 enskribitoj.

79

aŭ malnovan makedonan version kopiitan
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Ekskurso en Rumanujo

lernantoj de Bukovino en la historia muzeo de Botosani, Rumanujo
Saluton, hodiaŭ la grupo de gelernantoj kiu studas la Esperanton vojaĝis en
Esperanto-lando, urbo Botosani. Dum la vojaĝo ni kantis, ni vidis spektaklon de
marioneta teatro ―Vasilache‖, ni vidis historian muzeon, ni vidis la monaĥejo
―Agafton‖, ni ludis kaj manĝis. Vespere ni revenis hejmo kun la espero fari alian
vojaĝon en Esperanto-lando.
Ĝis la revido, viaj amikoj el Rumanio
Bodale Ionel

Kiom mirinda estas nia tero…
Kiom mirinda estas nia tero! Ĉie abundas sennombraj riĉaĵoj kaj
belajoj. La rideta suno brilas gaje super ĉio kaj ĉiuj. La milda somera
pluvo estas beno porla kreskaĵoj, por homoj kaj por ĉiuj estaĵoj. Eĉ la
ŝtormoj kaj inundoj ludas rolon en la vivo de la tero. Kaj la
glacimontoj, ĉu ili ne estas bezonataj? Se ili subite malglaciiĝus, kio do
okazus? Ĉu ne ĉio estas aranĝita laŭ la diaj vortoj: ―Ĉio estas tre
bona‖?!
Kial do la homaro ne estas feliĉa? Kio mankas al ĝi por vivi feliĉe
kaj pace sur la bela tero? Eble al ĝi mankas la scio. La homaro ankoraŭ
ne evoluis sufiĉe por akiri la scion pri kiel oni povas vivi feliĉe. La
bestaj ecoj kaj do la licenco mortigi por manĝi ne tute malaperis el la
nuntempa homaro, spite al ĝia grandega teknika kaj scienca progreso.

23

La homo ankoraŭ ―estas lupo por homo‖; uzante la mensogon, la
ruzon, la perforton, ĝi ankoraŭ pretas mortigi sian proksimulon, por
mem fariĝi pli forta, pli riĉa, pli feliĉa. Ĉu oni povas ŝanĝi tion? Tute
ne. Nur evoluo de nia konscio povas fari tion. Kaj tio demandas de ni
tempon kaj paciencon.
Feliĉe sur nia planedo vivas ne nur senkonsciaj homoj, sed ankaŭ
pli evoluintaj, kiuj jam lernis pensi kaj konscii, ke ilia bono dependas
de la bono de siaj proksimuloj. Per la propra agado ili strebas ŝanĝi la
nunan situacion de la homaro kaj krei pli bonan mondon.
Ne estas tiel ke inter tiuj du kategorioj de vivaj estaĵoj okazas daŭra
interbatalo, ĉar ambaŭ supozas, ke nur ĝi pravas. Do kiamaniere oni
povas fari pacon inter la du batalantoj, aŭ kiel oni diras en popolo:
―Kiel (savi?) la lupon kun la kapro kaj la brasiko‖?
Estas grava feliĉo, ke la homo estas scivolema estulo. Ĝi ĉiam
serĉas. Kaj tiu kiu serĉas, tiu iam trovos. Sed kion serĉas la homo?
Kompreneble solvi la problemojn. Kaj dum tiu senĉesa serĉado ĝia
intelekto evoluas. Paŝon? post paŝo evoluas ankaŭ ĝia sentemo, kaj
aperas nova homo, kiu pensos kaj agados alimaniere ol tiu de la nuna
homo.
Ekzemple, kio okazas dum niaj tagoj en iu malpli riĉa lando, en kiu
la plej multaj loĝantoj suferas pro diversaj ĉiutagaj mankoj, kvankam
en la lando estas multaj riĉaĵoj kaj kapablaj homoj ne mankas? Kial
ĉiam oni plendas pri manko de mono, dum samtempe multaj riĉiĝas?
Kiamaniere do kaj kie ―malaperas‖ la mono?!
Por ilustri tion, permesu al mi prezenti interesan rakonton pri
okazaĵo el antaŭa tempo, kiun mi aŭdis de iu amiko:
Oni diris, ke en iu mateno la gvidanto de iu citadelo estis vekata de
kelkaj krioj, kiuj aŭdiĝis el la citadela placo:
―Venu al pomoj! Dolĉaj pomoj kiajn vi neniam gustumis!‖
La citadelestro, iom ne tro ĝoja, leviĝinte el la lito, rigardis tra la
fenestro kaj vidis fruktovendiston, kiu estis vendanta pomojn. Kaj tiu
estis ĉirkaŭita de aro da klientoj.
―Tiuj pomoj devas esti ege bongustaj‖ pensis la gravulo, kaj
dezirante kvanton da ili, li tuj alvokis sian unuan konsilanton kaj
ordonis al li:
―Jen kvin oraj moneroj, iru al la placo kaj aĉetu pomojn de tiu
fruktovendisto.‖
La unua konsilanto alvokis la glasprizorganton kaj diris al li:
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―Jen kvar oraj moneroj, iru kaj aĉetu pomojn.‖
La glasprizorganto alvokis la tabloprizorganton kaj diris al li:
―Jen tri oraj moneroj, per kiuj vi devas aĉeti pomojn de tiu
vendisto.‖
La tabloprizorganto alvokis la unuan gardiston, donis al tiu du orajn
monerojn kaj sendis lin por aĉeti pomojn. Ĉi tiu donis unu oran
moneron al iu subulo, kaj tiu iris al la vendisto kaj komencis minaci
lin:
―Hej, kial vi krias? Vi ĝenis nian citadelestron dormanta, kaj kiel
punon por vi li ordonis al mi konfiski tutan vian ĉareton kun
pomoj.‖
Kaj tuj tio vere okazis.
Reveninte al sia ĉefo la subulo sin laŭdis:
―Mi faris eksterordinaran komercon. Per unu ora monero mi aĉetis
duonon de la pomoj el la ĉareto de tiu vendisto.‖
La unua gardisto iris al la tabloprizorgantokaj diris:
―Mi negocis kaj per la du oraj moneroj, kiujn vi donis, mi sukcesis
aĉeti plenan sakon da pomoj!‖
La tabloprizorganto rapide iris al la glasprizorganto: ―Per tri oraj
moneroj mi aĉetis saketon da pomoj.‖
La glasprizorganto kaŝis duonon el la kvanto kaj poste li iris al la unua
konsilanto: ―Jen, tiuj kvar oraj moneroj sufiĉis nur por duonsaketo da
pomoj.‖
Tiam la unua konsilanto iris antaŭ la citadelestron kaj diris:
―Via Moŝto, jen, mi plenumis vian ordonon, sed kontraŭ tiuj kvin
oraj moneroj mi sukcesis negoci nur kvin pomojn‖.
La gravulo de la citadelo manĝante el unu pomo cerbumis:
―Hmm! Nur kvin pomojn kontraŭ kvin oraj moneroj. Tro multe, tro
multe! Kajtamen tiu fruktovendisto havis aron da aĉetantoj. Tio
signifas, ke la homoj vivas bone, ili havas monon. Do mi povas facile
plialtigi la impostojn!‖
Domaĝe tiel okazas kiam la lupoj estas gardistoj pri la ŝafoj kaj la ŝafoj
senkontrole kredas la lupojn.
Moralo: Oni devas esti pli atentaj dum la elektado de la gardistoj, ĉar
neniam oni povas esti certa, ke en ĝi ne kaŝiĝas lupo.
Mihai Trifoi, Rumanujo
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Kiom kostas Skopje 2014?
laŭ uzo de tekstoj de Valentina Stojančevska kaj Oliver Nikodinovska el
http://www.seecult.org/vest/koliko-kosta-skoplje-2014 kaj Meri Jordanovska
el www.balkaninsight.com/en/article/true-cost-of-skopje-2014-revealed80
Dum manpleno da konstrukontraktoj por la transformo de la Makedona
ĉefurbo ankoraŭ estas sekreta kaj aldone restas ankoraŭ ĉia tempo por
aneksaĵoj81, la totala sumo elspezita por Skoplje 2014 restas mistero.
La projekto "Skopje 2014", intencita por draŝe restarigi la ĉefurbon de
Makedonujo en grandioza stilo, troviĝas nun antaŭ financa abismo. La
financaj fondoj jam estas elspezitaj dum kontraktoj por novaj konstruaĵoj kaj
monumentoj multiĝas. Iuj estas konvinkitaj, ke proksimume 200 milnj 82 da
eŭroj jam elspeziĝis nur por bronzo, marmoro kaj betonstrukturoj, kun la
objektivo plibeligi la urbon, multe pli ol la taksitaj 80 milnj. Tiu taksaĵo venas
de la retejo de Oficejo de Publikaj Ofertopetoj, sed ankoraŭ ne inkludas la
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La teksto estas produktita surbaze de ‗Balkana Interkonektanto por Kunlaboro, Interŝanĝo kaj
Disvolviĝo de Kulturo (BICCED), financata de Swiss Cultural Programme in the western Balkans
kaj de Balkan Insight, publikaĵo de Balkan Investigative Reporting Network (BIRN).
81
alkonstruaĵo, ankaŭ la aldona kontrakto kun la konstrufirmao por aldonaj laboroj
82
Oportuna mallongigo por milionoj
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lastan konstrulaboron.
Estas signife ke kelkaj
kontraktoj por grandaj
konstruaĵoj kiuj estas
parto de tiu transformo,
sed
ankoraŭ
nepublikigitaj,
ŝajnas
esti malaperintaj.
Sed la ĉefa opozicia
partio, Socialdemokrata
Partio de Makedonujo,
asertas ke la projekto
manĝis 350 aŭ eĉ
plurajn milnjn da eŭroj.
Grandaj projekteroj estas nova konstruaĵo por la Ministerio de Eksterlandaj
Aferoj (komenca sumo 16 milnj), la rekonstruo de Parlamentejo (proksimume
12,8 milnj) kaj nova ponto super rivero Vardar (du milnj, sen la endesegnitaj
skulptaĵoj kiuj staros sur ĝi). Verŝajne pli ol 63 milnj da eŭroj estis foruzitaj
por kvar konstruaĵoj kaj skulptaĵoj en la centro de Skopje, el kiuj du, la Nacia
Teatro kaj la nova Filharmonia Konstruaĵo, ankoraŭ ne estas finkonstruitaj.
La kontraktoj por la Nacia Teatro kaj la apuda Muzeo de la Makedona Nacia
Lukto estis jam subskribitaj en 2007. Kiam la konstruo de tiuj konstruaĵoj
komenciĝis, la Ministrino de Kulturo diris, ke ili kostos 6 milnjn kaj 4,5
milnjn. Sed aneksaĵoj al la teatro altigis la kostojn al 34,2 milnj kaj al 14,5
milnj.
Cetere la komenca kontrakto de 4,5 milnj ne estas trovebla kaj la opozicio
akuzas oficistojn de la Ministerio de Kulturo, ke ili detruis oficialajn
dokumentojn, forĝante aliajn. Dum la originala kontrakto mankas, aliaj
oficialaj dokumentoj por la Muzeo aperis por ses aneksaĵoj kontraŭ 2,8 milnj
da eŭroj kaj 7,2 milnj por la interna dekoracio. Pasintjare polico arĥivis
krimakuzojn kontraŭ tri oficistoj de la Ministerio.
Kio koncernas la Nacian Teatron, la afero estas simila al tiu de la Muzeo:
nerespondecitaj aneksaĵoj, interna dekoracio, instalado, lumigado, ktp altigis
la originan sumon per 28,2 milnj.
La tuta kosto de la monumentoj starigitaj en la centra parto de la urbo - nun
ekzistas pli ol tridek - estas alia mistero. Tio estas ĉefe pro tio, ke la aŭtoritatoj
malofte publikigas la altecon de la aŭtoraj rekompencoj kaj de la
transportkostoj, kiuj koncernis foje gigantajn marmorajn kaj bronzajn verkojn
devenajn el Italujo, Serbujo kaj aliloke.
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Valentina Stevanovska perlaboras preskaŭ tri milionojn da eŭroj
La aŭtoritatoj jam agnoskis ke 9,4 milnj forfluis por la statuo de sinjoro sur
ĉevalo, Aleksandro la Granda, en Makedona Skvaro, 24 metrojn alta. Por tiu
statuo estis komence enkalkulitaj 4,5 milnj.
Proksimume 5,3 milnj estis foruzitaj por la bronza skulptaĵo, dum la reston
konsumis la ornamita soklo kaj fontano. La monumenton verŝis skulptisto
Valentina Stevanovska en la itala fandejo Ferdinando Marín.

Stevanovska estas ankaŭ aŭtoro de la egale grandaj monumentoj de la patro de
Aleksandro, Filipo, kiu laŭ diroj de la aŭtoritatoj kostis 5 milnjn.
Diversaltaj monsumoj, variantaj de 80 000 eŭroj ĝis 1,7 milnj, estis el-spezitaj
por monumentoj en la urbocentro kun la bildo de la revoluciuloj de la
Otomana periodo Goce Delĉev (1872-1903) kaj Dame Gruev (Nikole
Gruevski, 1871-1906), Bizanca imperiestro Justi-niano (482-565), imperiestro Samuel, sanktuloj Cirilo kaj Metodo (826-'69, 815-'85), Kliment kaj
Naum (840-916, 830-910) kaj militheroo Metodija Andonov-Ĉento (19021957) kaj aliaj. Laŭ la Oficejo por Publikaj Ofertopetoj la prezo por pli ol 30
monumentoj kaj piede-stalo en la centro de la urbo, same kun tiu por nova
ponto, atingis 33 milnjn da eŭroj. Sed la listo estas kreskanta. Tiel la urbo
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decidis konstrui klasikajn
fasadojn sur ĉirkaŭ 20 fasadoj
ekzistantaj en la urbocentro.
Malfruigita
prezo
plikostigas Filharmonion
La Filharmonia Konstruaĵo
prokrastiĝis kompare kun la
planoj,
kvankam
oni
komencis la konstruadon de
la Koncertejo jam en 2009. Ĝi
estis finkonstruota en 2011.
Tiu dato prokrastiĝis ĝis
2013, kaj la nunaj kostoj
atingis 7,5 milnjn.
Unu el la plej gravaj
elementoj de la transformo de
Skopjo estas la triumfa pordego, nomata "Makedonuja". Ĝi havas altecon de
21 metroj, estis malfermita komence de ĉi tiu jaro kaj ĝi kostos 5,4 milnjn da
eŭroj. Ĝin ankaŭ faris Valentina Stevanovska kaj ĝi estas ornamita kun pli ol
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30 reliefoj en marmoro, reprezentantaj diversajn fazojn de la Makedonuja
historio.
La baza kontrakto, kiun la Ministerio de Kulturo konkludis kun la
konstrufirmao Granit, estis subskribita je 4,3 milnj. Tamen du aneksaj kaj
neantaŭviditaj laboraĵoj postulis aliajn 248 000 eŭrojn, la interna dekoracio
817 000 eŭrojn kaj la dezajno kaj inspektado de la konstruo 30 000 eŭrojn.
Por la registaro de Nikola Gruevski "triumfo" signifas la kreadon de
sendependa, suverena Makedonujo.
Sed iuj tamen faris kritikajn demandojn. La Asocio de Arĥitektoj de
Makedonujo, inter aliaj, intencis ĉesigi la konstruadon, esprimante
maltrankvilon pro la netravidebleco de proceduroj kaj la ejo elektita. La
sindikato de konstrulaboristoj plurfoje alparolis la Ministerion pri la malrapida
ritmo de konstruado. La oficiala klarigo estis ke tia kompleksa projekto
postulas tre longan tempon.
La registaro elspezis jam 35,2 milnjn da eŭroj por la starigo de konstruaĵo en
kiu estos lokita la Konstitucia Tribunalo, la Ŝtata Arkivo kaj Arĥeologia
Muzeo, kvankam la baza interkonsento, subskribita en 2009, estis konkludita
je monsumo de 24,8 milnj. Dum la konstruado estis aldonataj kvin aneksaĵoj.
Тiukaze оficistoj de la Registara Oficejo por Ĝeneralај kaj Аdministraj aferoj
pravigis ĉi tiun transpaŝon per 5 milnj da eŭroj, deklarante la aldonaĵojn
"aldonaj kaj neantaŭviditaj kostoj".
Pliaj 5,4 milnj estis foruzita sur la internaĵo, kiel la anstataŭo de la kunmetaĵo,
sed ankaŭ por la kontrolo de la projekto. La konstruaĵo estas ornamita per kvin
marmoraj skulptaĵoj kiuj enkarnigas la dion de vino Dionizo kaj kvar muzoj.
Tio kostis preskaŭ duonan milionon. Pliaj 2,5 milnj iris al la etaĝoj, plafonoj
kaj fenestroj. Kompletiĝo de konstruo estis planita por la fino de 2011, sed ĝi
daŭre estas en progreso.
Milionoj elspezitaj en nur unu semajno?
Dum la lastaj debato pri la buĝeto, en la Parlamento, la opozicio asertis, ke la
registaro en ĝuste unu semajno altigis la elspezadon per la eksterordinara
sumo de dek ok milnj da eŭroj.
Radmila Sekerinska de la Socialdemokrata Partio, per skribo apogata de 40
reprezentantoj de la opozicio, asertis ke la registaro elspezis 250 000 eŭrojn
por tri plorantaj salikoj al platformoj en la rivero Vardar, 1,7 milnjn por la
reloj sur la nova ponto, kvin milnjn al tri fontanoj, 2,4 milnjn por la statuo de
Prometeo laŭlarĝe de Parlamento, 5,5 milnjn por la monumento al Filipo la
Makedona, 2,4 milnjn por kvar oraj ĉevaloj, 146 000 eŭrojn por la interna
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dezajno de la
Muzeo de la
Makedona
Lukto
kaj
850 000 por
la
interna
dekoracio de
la Arko de
Triumfo.
La opozicio
diras, ke la
registaro
faris grandan
redukton en
la parto de la
buĝeto pri ka-pitalinvestoj, edukado kaj sanprizorgo, lige al la financa krizo en
Eŭropo, sed neniom malpliigis la projekton kiu reprezentas nuran luksaĵ-on
por mal-riĉa lando.
Laŭ la opozicio la projekto ―Skopje 2014" havas ĉiujn karakterizaĵojn de la
ekonomia politiko de la registaro de Nikola Gruevski: investo en neproduktivaj spezoj, malzorga elspezado de la mono de impostpagantoj, krimo
kaj korupteco en publikaj ofertopetoj kaj aneksaĵoj kaj devontigoj al la
konstruentreprenoj.
Dume, Ŝtata Agentejo por Lukto kontraŭ Korupteco diras ke esploro ne povas
esti komencita, ĉar en la disputitaj suplementoj al kontraktoj por la konstruo
nenio estas kontestebla. Ili argumentas, ke la aneksaĵoj estas preparitaj
konforme al la Leĝo pri Publikaj Ofertopetoj.
Sabina Fakiš de la Skopja organizo por monitori koruptecon, Centro por
Civila Komunikado (CCC), asertas ke obskuraj aneksaĵoj estas ne nur
problemo por "Skopje 2014", sed reprezentas ĝeneralan problemon de publika
ofertopetado en Makedonujo.
CCC diras ke pro aneksado al registaraj kontraktoj, je alto de proksimume 23
milnj, subskribitaj en 2010, ilia monsumo preskaŭ duobliĝis en 2011 al 41,5
milnj da eŭroj. "Alia problemo estas la manko de kontrolo de la oficialaj
institucioj, kiuj certigus la objektivecon de tiuj aldonaj kontraktoj kaj kiu
malvekus suspekton de ebla misuzado" diras Sabina Fakiš.
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La planoj ofte
ŝanĝiĝis.
Dum la jaro aŭtoritatoj
asignis en la Skopja
centro lokojn por dek
novaj monumentoj. En
la lastaj kvar jaroj, la
plano por "Skopje
2014" estis ŝanĝita
naŭ fojojn por fari
lokon
por
novaj
konstruaĵoj
kaj
monumentoj. Unue, la
publiko
ne
estis
informita pri la detaloj
kaj ne povis scii, ke la
projekto inkludos dek aŭ
pli
da
grandiozaj
konstruaĵoj, mult-foje pli
da
monumentoj
kaj
pontoj,
kermesan
radegon
kaj
plurajn
novajn fasadojn sur
ekzistantaj konstru-aĵoj,
inspirita sur la stilo de la
klasika antikveco. Kun la
lastaj modifoj al la
projekto estis aldonita
nova
30
m
alta
monumento por Patri-no
Tereza kaj admini-stra
konstruaĵo,
pli
da
transformitaj fasadoj kaj
plorantaj salikoj sur
Vardar. La lastaj ŝanĝoj
kaŭzis hejtitan dis-kuton
inter urbaj poli-tikistoj de
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la opozicio, kaj de aliaj kritikantoj.
"Kie estas la in-tereso de la civitanoj en ĉiuj ĉi? En la urbocentro ne plu estas
loko por spiri," plendas unu el la opoziciaj konsilantoj de la Komunuma
Centro Jani Tagasovski. La urbestro Vladimir. Todoroviĉ, kiu apogis la
modifojn, koncedas ke li ne scias kiom da fojoj tiu plano ĝis nun ŝanĝiĝis.
"Estas vero ke la plano ŝanĝiĝis plurajn fojojn", Todoroviĉ diris. "Sed ni povas
nenion fari. Ĝi es-tas, fakte, nia devo", li aldonis, insistante ke ĉiuj ŝanĝoj
estas faritaj en la publika intereso.
Amasprotestoj
La 18-an de aprilo Skopjo vidis amasprotestojn dediĉitajn al "la krimoj faritaj
per Projekto Skopje 2014". Manifestaciantoj postulis, rom la rezignon de la
prezidanto, la revokon de lia decido pardoni 56 politikistojn kiuj estis sub
esploro de justico, kaj la formadon de provizora registaro konforme al Raporto
Priebe, por justa kaj demokratia elektoj, la starigon de Speciala Tribunalo por
la traktado de la denuncoj de la Oficejo de Specialaj Prokuroroj.
Aktivistoj diris antaŭ la Parlamento: "Nikola, ne plendu pri la gratado sur viaj
polistirenaj konstruaĵoj, nun ili havas pli grandan artan valoron. Kiam ni
venkos, post unu monato, unu jaro, ni malkonstruos "Skopje 2014" kaj donos
al vi la polistirenon por ludi kun ĝi, por ke vi ne enuu en via karcero."
De la Parlamento civitanoj marŝis tra la Triumfa Arko "Makedonujo" kaj
denove superŝutis ĝin per ovoj kaj farbo kaj kolektiĝis en Skvaro Makedonujo
ĉirkaŭ la fontano. Tien ili verŝis plurajn skatolojn da lavpulvoro, simbole
montrante, ke nenio povas purigi la krimulan projekton "Skopje 2014". Post
tio ili avancis al la Ministerio de Kulturo por plue esprimi sian naŭzon pri la
projekto.
JD

La konfesita peko
Giovanni Guareschi (1908-1968), itala ĵurnalisto/verkisto
Pastro Kamilo neniam apartenis al malkuraĝaj homoj kaj kiam en la vilaĝo okazis
malagrabla afero de maljunaj bienuloj kun junulinoj, li predikis nerekte rilate al la
afero.
Tamen kiam li ekvidis en la unua vico de seĝoj la diboĉulon de la menciita afero,
li rompis la predikon en duono de vorto. Li turnis sin al la altaro, kovris la kapon
de Kristo per tuko, por ke Kristo ne aŭdu, apogis manojn sur koksojn kaj finis la
predikon laŭ sia maniero.Tiom forta estis lia voĉo kaj tiaj estis la vortoj, ke tremis
la plafono de la vilaĝa preĝejo.
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Kompreneble, kiam estis elektoj pastro Kamilo karakterizis la kandidatojn de la
loka komunista partio sen kompato kaj tiom precize, ke iun belan tagon kiam la
pastro veturis per biciklo kun 70 ovoj al la paroĥejo, iu ulo elsaltis el heĝo, batis
la pastron per bastono kaj malaperis kvazaŭ la tero lin ensuĉus.
Pastro Kamillo al neniu menciis pri tio.
Li revenis hejmen, kaŝis la ovojn kaj iris al preĝejo peti konsilon de Krucumita
Kristo, kion li kutime faris en momento de hezito
— Kion mi devas fari? - demandis pastro Kamilo.
— Frotu la dorson per olivoleo kun la sama kvanto de akvo, kaj silentu respondis Jezuo el la alteco de la altaro.
Oni devas pardoni al tiu, kiu ofendas vin. Tia estas la regulo.
— Certe — replikis Kamilo — sed tio estis bato, ne ofendo.
— Ĉu la batoj de korpo estas pli doloraj ol la ofendo de animo? — flustris
Krucumito.
— Mi konsentas, Sinjoro.Tamen oni devas konsideri, ke kiu batas per bastono
vian serviston, tiu ofendas vin. Mi pensas pli pri vi Jezuo, ol pri mi.
— Ĉu mi ne servis al Dio pli ol vi?. Ĉu mi ne pardonis al tiuj, kiuj min krucumis?
— Mi ne povas diskuti kun vi Sinjoro — suspiris Kamilo. Ĉiam okazas, ke vi
havas pravon. Estu via volo. Mi pardonos, sed memoru pri tio, Sinjoro, se la
aŭdacaj kanajloj pro mia silento disrompos mian kapon, via estos la respondeco.
Mi
povus
citi
kelkajn
versojn
de
Malnova
Testamento....
— Kamilo, ĉu vi al mi volas citi Malnovan Testamenton? - demandis Jezuo.
Rilate al la afero mi respondecos. Kvankam dirante inter ni, kelkaj piedfrapoj
povus sanigi vin. Tio malkutimigus vin politiki en mia hejmo.
Kamilo pardonis. Io tamen kolerigis lin kiel fiŝosto en gorĝo: la volo scii, kiu lin
batis.
Post iom da tempo, malfrue vespere, sidante en konfesejo pastro Kamilo ekvidis
tra krado la vizaĝon de la komunista partiano Pepono.
— Ĉu Pepono venis por konfesi? La afero estis tiom neatendata, ke oni povus nur
malfermi buŝon kaj stupori.
— Dio estu kun vi frato, kun vi al kiu pli ol al iu ajn alia estas bezonata lia sankta
favoro. De kiam vi ne konfesis?
— De la 1918-a jaro - respondis Pepono.
Pripensu, kiom da pekoj vi faris dum ĉi tiuj 28 jaroj, pro tiuj strangaj ideoj, kiuj
estas en via kapo.
— Jes, multajn - suspiris Pepono.
— Ekzemple?
— Antaŭ du monatoj mi bategis vin.
— Tio estas grava peko. Ofendante Dian serviston, vi ofendis Dion.
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— Mi bedaŭras tion — kriis Pepono. Mi bategis vin ne kiel Dian serviston, sed
kiel politikan kontraŭulon.
— Krom tio, kaj krom la aparteneco al via kondamnita partio, ĉu vi ne havas
aliajn gravajn pekojn?
Pepono konfesis ĉion. Sume ne estis multaj pekoj.
Kamilo ordonis al li preĝi 20-oble "Patro Nia" kaj "Sankta Maria".
Kiam Pepono genuis antaŭ la altaro pentante, Kamilo genuis ĉe la piedoj de
Krucumito.
—Jesuo — li diris — pardonu al mi, sed mi devas bategi lin.
—Ne provu! — respondis Jesuo — mi jam pardonis al li, vi ankaŭ devas pardoni.
Sume Pepono ne estas malbona viro.
— Sinjoro Jezuo, ne fidu al komunistoj, ili estas perfidaj bestoj. Observu lin! Ĉu
vi ne vidas kian friponan buŝaĉon li havas?
— La vizaĝo estas kia ĉiu alia. Kamilo, vi havas venenon en via koro.
— Sinjoro Jesuo, se mi bone servis al vi, donu al mi la favoron, permesu al mi
bategi lin almenaŭ per la dika kandelo...
— Ne — respondis Jesuo — viaj manoj estas por beni, ne por bati.
Kamilo suspiris, klinis sin kaj foriris. Li turnis sin al la altaro por fari krucosignon
kaj trovis sin malantaŭ la dorso de la preĝanta Pepono.
— Estu la vero — la manoj estas por beni, sed ne la piedoj - diris Kamilo
rigardante Krucumiton.
— Tio estas vero — respondis Jesuo de la alteco de la altaro - sed mi petas vin
Kamilo, nur unu fojon...sufiĉos.
La piedfrapo estis kiel fulmotondro. Pepono eltenis ĝin sen movo, poste ekstaris
kaj respiris kun kontento.
— De dek minutoj mi atendis tion - li diris. Nun estas al mi pli bone.
— Ankaŭ al mi — kriis Kamilo sentante en sia animo preskaŭ ĉielan ĝojon.
Jesuo nenion diris. Tamen oni vidis, ke ankaŭ li estas kontenta.

Alinacianoj malpli bonvenaj ?
Pri la ligoj inter landaj movadoj ene de Balkanio estas multo direnda, almenaŭ se
oni prenas serioze la kvaran celon de la statuto de UEA: kreskigi inter siaj
membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj
estimon por aliaj popoloj.
Tamen ne ĉiuj estraranoj de landaj asocioj volas membrigi eksterlandajn
esperantistojn. Tion mi spertis almenaŭ de Aurora Bute, prezidantino de Rumana
E-Asocio. Ŝia kolero verŝajne estis vekegita pro la samtempa enketado, pri kiu mi
ĉi-sube volas raporti.
Ĝi temas ĝuste pri la principoj de landaj asocioj rilate la akceptadon de
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―fremduloj‖. Pro praktikaj kaŭzoj mi limigis ĝin al 26 landaj asocioj en Eŭropo.
El ili kvar estraroj ne respondis.
- La plej klara situacio ekzistas en ses asocioj kiuj registras eksterlandajn
membrojn sen iu aldona proceduro. Ili estas la germana, hungara, irlanda,
nederlanda, slovaka kaj hispana.
- Ses aliaj landoj havas asocion, kie en la statuto ekzistas neniu kondiĉo por
fremduloj en kazo de aliĝpeto kaj fakte estis eksterlandaj membroj, sed la
enketato tamen menciis la estraron aŭ unu el ties membroj, kiu havas la taskon de
registrado. Se tiu funkciulo(j) obeas la statuton kaj konas la ŝtatan leĝon, kiu diras
nenion pri fremdula membreco de landaj asocioj, tiam ankaŭ tie la situacio estas
tute liberala. Tiu situacio raportiĝis el Britujo, Francujo, Italujo, Litovujo, Rusujo
kaj Svisujo.
- En Ĉeĥujo, Danujo, Luksemburgio, Slovenujo kaj Svedujo la raportanto same
menciis neniun statutan aŭ leĝan problemon por akcepti fremdulojn, sed ĝi
menciis tamen iun, kiu devas formale decidi.83
Problemoj kun aliĝo de fremduloj do ne ekzistas en 14 ĝis 17 landoj.84
- Estas kvar apartaj kazoj:
1. En Belgujo mastras Belga Esperanto-Federacio. La Brusela Espo-Grupo ne
akceptas membrojn ekster Bruselo, la Valonoj ne respondis kaj la Flandroj
sciis pri flandra leĝo, kiu preskribas, ke flandre registrita asocio ne devas havi
pli ol unu aŭ du trionojn da eksterflandraj membroj.
2. Kroatujo konas ŝtatan leĝartikolon, ke Kroato en eksterlando libere aliĝas, sed
ne-Kroato devas loĝi pli ol tri monatojn en Kroatujo por membriĝi.
3. Aŭstria Esperanto-Federacio havas la regulon, ke nur persono loĝanta en
Aŭstrujo povas membri. Tio estas aranĝo pro la komuna kun Germanujo
redaktata revuo ―Esperanto Aktuell‖. Germanoj povus ekaboni, fariĝante
membroj de AEF kaj tio kostas malpli ol ĉe GEA, malavantaĝo por GEA.
4. La kazo de Rumanujo estas ne-klara. En septembro 2015 ĝi fiksis novan
statuton, kiu ne estas distribuata kaj ankaŭ retejo ne ekzistas.
Mi ankaŭ iom traserĉis pri la liberaleco kaj laŭreguleco de landaj asocioj ekster
Eŭropo. El 16 asocioj en Ameriko 11 havas retejon, sed en tiu nur unu montras la
statuton. En Afriko nur du havas retejon, Sud-Afriko kaj Togolando. La retejo de
Sud-Afriko estas kvinlingva. Tuj post mia peto la respondeculo sendis al mi la
statuton. En ambaŭ landoj ekzistas neniu malhelpo al eksterlandanoj por
membriĝi.
83

En Ĉeĥujo kaj Luksemburgio ne membras fremduloj en la asocio, pri la aliaj tri asocioj
la enketato ne estis certa.
84
kvankam oni ne povas tute ekskludi, ke en iu lando eksterlandaneco ne estas problemo,
sed eksternacieco ja jes.
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Gluitaj sur sia seĝo en la Komitato
Oni ofte diras, ke estas tiom malfacile trovi esperantistojn, kiuj sian asocion volas
reprezenti en la Komitato. Sed ĉu la "mastodontoj" mem ne devus pli reklami la
interesan rolon kiun pli junaj esperantistoj povus ludi kaj substreki la interesajn
sciojn? Aldone junuloj havas (teknikajn) kapablojn, kiujn la maljunuloj malhavas.
La nombroj de mesaĝoj inter 1/1/2010 kaj 5/5/2016 en la listo komitato-deUEA@yahoogroups.com de 17 A-komitatanoj, deĵorintaj minimume dek
jarojn, reflektas la influon, kiun ili ekzercas:

Renato Corsetti, 510; Ileana Schrøder, 182; Claude Nourmont, 136;

Niaj mastodontoj kun la periodoj de okupiĝo de sia seĝo
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Rob Moerbeek, LIBE, 72; Mireille Grosjean, ILEI, 33; Brian Moon, 17;
Gianfranco Polerani, 14; Eŭĥeno Kovtonjuk, 13; Ulrich Lins, 7;
Spomenka Štimec, 5; Aurora Bute, 3; Povilas Jegorovas, 2; Rubén Diaconu, 1;
Torstein Kvakland, 1; Yu Tao, 0; Prince Henry Ogúinye, 0; Flory Witdoeckt, 0.
Oni vidas el postsekva grafikaĵo85, kiom esenca estas la rolo de ses B-komitatanoj
en la diskutoj de la Komitato – ankaŭ ĉar kvin el la ses estas estraranoj – kompare
85

Tiu tipo nomiĝas Lorenz[Lorenc]-kurbo kaj estas bone konata al ekonomiistoj.
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kun la rolo de la A-komitatanoj. Kaj inter la A-komitatanoj estas grandegaj
diferencoj je interesiĝo pri la problemoj adresataj. Tion montras la horizontala
parto de la kurbo pri A-komitatanoj: de komitatano 16 ĝis 49 la nombro da
kontribuoj estas preskaŭ nulo, dum de unu ĝis dek unu la kontribuoj estas
multnombraj, 41% de dek unu, do mezume po 3,7%.

Tio estis la situacio enmajo 2016. Mi aldonas nun, septembro 2017, ke
ĉiuj suprenomitaj krom du restis en sia posteno. La totalo de jaroj de
okupado de la 17 gluitaj al sia seĝo komitatanoj estis 318. Nun ĝi estas
por 15 282, t.e. estis mezume 18,8 jaroj. Se oni konsideras, ke en
reprezenta organo de organizaĵo deĵorperiodo de naŭ jaroj estas ia
maksimumo, oni konkludas, ke pro konservemo de la polito de tiu
organizaĵo kaj sia rolo en ĝi, oni baras la vojon al pli ol 17 homoj kun
freŝaj ideoj. Tial la krizaj eventoj ene de UEA sekvas unu la alian.
JD
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Naŭa Mezorienta Kunveno
Inter la 1-a kaj 4-a de aprilo okazis la Naŭa Mezorienta Kunveno en urbeto
Ürgüp (Urgupo) de Kapadokio86. En la kunveno partoprenis 24 homoj, kiuj
venis el 13 landoj kaj 3 kontinentoj. Bedaŭrinde pro la lasta politika
situacio en Turkujo tiu nombro restis ĉe 24. La temo de la kunveno estis la
fama poeto Nazim Hikmet Ran, do, oni disdonis libreton pri la vivpriskribo
de Nazım Hikmet kaj liaj dek poemoj tradukitaj esperanten. Prelego pri la
vivpriskribo de Nazim Hikmet okazis dum la kunveno kaj spektado de du
filmoj kun esperantaj subtekstoj okazis dum du vesperoj.
La unua filmo, "Du Junuloj de la Sama Kvartalo", estis nigra-blanka rusa
filmo el la jaro 1957, kies scenaron verkis Nazim Hikmet dum sia periodo
kiel fuĝinto en Rusujo. La filmo prezentis al ni du junulojn kun la samaj
idealoj, sed kiuj poste sekvis malsamajn vojojn. La dua filmo, "La
Bluokula Giganto", estis kolora filmo, turka-greka komuna produktaĵo en
kiu ni trarigardis la naŭ jarojn de Nazim Hikmet en Bursa87 malliberejo.
En la komenco de la kunveno estis prelego pri Kapadokio kiu celis
enkonduki la partoprenantojn al la postkunvenaj ekskursoj. Du pluajn
prelegojn faris du lernantoj. Plej interesa esti tiu pri bibliotekisto, kiu
alportis sian provizon de libroj al la vilaĝoj kaj cetere prenis multajn
iniciatojn por klerigi la vilaĝanojn.
En la kunveno ankaŭ estis aldonita la 23-a AMO-seminario. AMO signifas
"Aktivulo MaturiĝO". Por tiu celo estis diversaj prelegoj, interalie pri kiel
estiĝis pluraj iniciatoj por page reklami Esperanton en Fejsbuk. Oni ankaŭ
diskutis la temon krei Turkan Esperanton Asocion. Estis multaj diskutoj pri
la aktuala problemo de la rifuĝintoj. Kaj instige de tio oni verkis rekomendon de la Kunveno al la Estraro de UEA. La rekomendo estis duparta:
1) klopodi atingi permeson de UNHCR por sendi volontulojn al Turkujo
kaj Grekujo por eklernigi Esperanton al grupoj de rifuĝintoj.
2) sugesto al la Komitato de UEA por trovi kaj provi alian kanalon por
propagandi kaj disvastigi Esperanton en arabaj landoj, eble Ĉinujo, Barato
aŭ Irano. Ĉar araboj havas misfidon al ĉio, kio venas el okcidentaj landoj.
Post la kunveno estis du-taga ekskurso.
En la unua tago ni ekskursis al la vidindaĵoj en la centro de Kapadokio. En
86
87

historia regiono en la centra Turkujo
Bursa, malnova ĉefurbo de Turkujo, 157 km sude de Istanbulo
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la Valo de imagoj ni vidis la strangajn surterajn formaĵojn, en "Paşabağı" ni
vizitis la grandajn feinajn kamentubojn, en Goreme ni vizitis la famajn
monaĥejon kaj preĝejojn enfositajn en la rokoj kaj en Uchisar surgrimpis
la plej altan kastelon enfositan kaj skulptitan en tre granda roko. En la dua
tago ni vizitis la subteran urbeton "Kaymaklı", kaj vizitis la kanjonon.
Kun danko al Vasil Kadifeli

Kvartalo de Urgupo kun klasikaj en roko hakitaj domoj

Partoprenantoj el dek tri landoj
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Tut-ortodoksa koncilio en junio 2016 sur Kreto
Konstantinoplo fronte al Moskvo
Unue la loko de renkonto estus Istanbulo, sed pro la tie malboniĝinta situacio
en sekureco kaj la malamikeco inter Turkujo kaj Rusujo oni ŝanĝis ĝin al
Kreto. La Sankta kaj Granda Koncilio de Ortodoksujo okazos de la 16-27a de
en la Ortodoksa Akademio de Ĥanio (σανιά). Ĝi promesas esti historia
okazaĵo, sed al la ordinara kredanto, kaj verŝajne same al multaj ekleziuloj, ĉi
tiu specialaĵo ankaŭ kaŭzas iun embarason: kion atendi de tio, kio vere ĝi
enhavas ĉi-epoke? Por ortodoksuloj la tut-ortodoksa88 koncilio estos la unua
ekumena koncilio ekde 787, kiu okazis en Niceo (Anatolio). Ekde la sesdekaj
jaroj de la lasta jarcento, la Ortodoksaj Eklezioj provas entrepreni koncilion.
Pro disopinio inter la patriarkoj de Konstantinoplo kaj Moskvo, tio ĝis nun ne
sukcesis. Moskvo longe restis defii la superecon de Konstantinoplo, parte ĉar
pli ol duono de ĉiuj ortodoksuloj estas membroj de la Rus-Ortodoksa Eklezio.

Je 6-10-2013 la patriarkoj de Moskvo kaj Konstantinoplo, Kirilo
(Кирилл) kaj Bartolomeo (Βαρθολομαῖος), renkontiĝis en Podgorica,
Montenegro, por partopreni en bena ceremonio de katedralo de la
88

Eĉ se la greka prefikso παν (pan = tut‘) estas internacia, oni ne uzu ĝin en Esperanto.
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Resurekcio de Kristo.
Papo Francisko renkontis je 12-2-2016 en Havano Kirilon, ne Bartolo-meon,
kvankam la lasta estas la ―ekumena‖ patriarko, kiu estas la unua en rango
antaŭ la aliaj patriarkoj.
Ekde la Granda Skismo de 1054, la Katolika Eklezio havas malsaman
koncepton pri la ekumena karaktero de koncilio ol Ortodoksujo. Laŭ Roma
kalkulo estis entute 21 ekumenaj koncilioj de la unua koncilio de Niceo
(325) ĝis la Dua Vatikana Koncilio (1962-1965). Ĉiuj Ortodoksaj Eklezioj
rekonas nur la unuajn sep kiel ekumenajn; kelkaj tamen ankaŭ la okan,
tiun de Konstantinoplo (869-870).
Memĉefa89 kaj aŭtonoma
Tutmonde inter tricent kaj kvarcent milionoj da homoj estas membroj
de unu el la Bizanc-ortodoksaj eklezioj. Ortodoksujo, ŝirita de Romo en
1054, nombras 14 memĉefajn ekleziojn90 kaj kvin aŭtonomajn (relative
memstarajn, sed kies ĉefo estas nomumata de patriarko)91.
Krom tio ekzistas kelkaj ortodoksaj eklezioj, kiuj ne estas ĝenerale rekonataj,
ekz. la Ukraina Ortodoksa Eklezio de la patriarĥio de Kijivo.
Temoj
patriarka kruco
La komparo sin proponas kun la vojnoviga (vojdetrua, multaj diras) Dua
Vatikana Koncilio, sed tio povas rilati nur la gravecon, ne la enhavon.
Prikredaj temoj kaj liturgia praktiko ne estos en la tagordo de la venonta
Ortodoksa Koncilio. Prefere la internaj rilatoj, la rilatoj kun aliaj kristanaj
konfesioj kaj la ortodoksa misiado al la mondo estos centraj.
Multaj esperas de ĝi decidon koncerne al la Ortodoksa diasporo. Tiun aktuale
stimulas la post-komunisma nacia renaskiĝo en tradicie ortodoksaj landoj, kiu
malhelpas reciprokan kunlaboradon kaj tutmonde kaŭzas neordinaran
kreskadon de diocezoj. Sed ne temas nur eklezia politiko. La malsamaj
ortodoksaj kalendaroj (Julia kaj Gregoria), la reguloj pri la ortodoksa
geedzeco, kaj klarigo pri la praktiko de la eklezia fastado koncernas la
ordinarajn ortodoksajn kredantojn.
89

laŭvorta traduko de la ortodoks-eklezia vorto αςτοκεφαλορ. Sinonima: memrega
la ―malnovaj‖ patriarkioj Konstantinoplo, Aleksandrio, Antioĥio kaj Jerusalemo, la
―novaj‖ patriarkioj Moskvo, Serbujo, Rumanujo, Bulgarujo, Kartvelujo kaj la aliaj
memĉefaj eklezioj sen patriarko: Grekujo, Kipro, Pollando, Albanujo kaj Ĉeĥoslovakujo.
91
Armena Apostola Eklezio, Kopta Ortodoksa Eklezio, Etiopia Ortodoksa Eklezio, Eritrea
Ortodoksa Eklezio, Siria Ortodoksa Eklezio kaj Malankara Ortodoksa Eklezio, kiuj ŝiris
de la Katolika Eklezio antaŭ la Skismo de 1054.
90
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La decido je entrepreno de tutortodoksa Koncilio estis farita jam en 1976. La
Aktoj de Interkonsiliĝo, servantaj al preparado de la Koncilio enhavas dek
punktojn por traktado: a) Orthodoksa Diasporo, b) Memĉefeco (aŭtokefalio)92
kaj la maniero de disanoncado c) Memstareco kaj la maniero de disanoncado
ĉ) la diptikoj93 d) komuna kalendaro e) obstakloj de la sakramento de
Geedziĝo f) adapto de la ekleziaj reguloj por fastado g) rilatoj de la
Ortodoksaj Eklezioj kun la cetero de la kristana mondo h) Ortodoksujo kaj la
ekumena movado i) Kontribuo de la lokaj ortodoksaj preĝejoj al la konservado
de la kristanaj idealoj de paco, libereco, frateco kaj amo inter la popoloj, kaj la
eliminado de ĉiaj formoj de diskriminacio.
Peniga preparado
De la 21-28a de januaro kolektiĝis en Chambésy [Ŝambezi], Svisujo, la ĉefoj
de lokaj ortodoksaj eklezioj por finprepari la proksimiĝantan Koncilion.
Patriarko Bartolomeo kiel prezidanto alparolis la asembleon94 por doni
superrigardon pri la defioj alfrontantaj la koncilion. Li memorigis la dek
punktojn de la Aktoj de Interkonsiliĝo. En tiu ĉi momento, li diris, jam ok el la
dek punktoj estis aprobitaj de la Antaŭkoncilia Tutortodoksa Konferenco por
eniri kun teksto de kompromiso en la tagordon de la Sankta kaj Granda
Koncilio, dum pri ankoraŭ du, la memrego kaj la diptikoj, ne atingiĝis
kompromisa teksto. Bartolomeo daŭrigis: Donita la aktuala evoluado de la
situacio en kiu ni troviĝas, ni estis devigitaj aŭ prokrasti la realigon de la
Sankta kaj Granda Sinodo ĝis interkonsento estos atingita pri tiuj du eroj, aŭ
tamen kunveni pri la ok prezentitaj aktualaĵoj. Sekvis ĝin decido jes kunvoki la
tutortodoksan Koncilion pri la ok temoj kiuj ricevis unuaniman aprobon de la
Antaŭkoncilia Konferenco.
La Ekumena Patriarko avertis en ne miskompreneblaj vortoj por paralizita
koncilio, tiam se tro strikta interpreto estos donata al la esprimo "unuanima
decidpreparo". Tio povus tiel esti interpretita kiel signifanta ke ĉiu
partoprenanta gvidanto de preĝejo havas rajton de vetoo kontraŭ ĉiuj aliaj. Je
la fino de la sestaga asembleo jam montriĝas seniluziiga afero. Aperis
komunikaĵo: La eroj, oficiale aprobitaj por transdonado al kaj adoptado de la
92

religiaj kunecoj (provo de traduko de la angla vorto denomination) kiuj administras sin
memstare, t.e. ne dependas de alia pli alta nivelo de estrado.
93
vorto, faklingve signifanta faldebla tablo aŭ pentraĵo, sed nun eklezilingve kiel simbolo
por la vicordo en kiu oni rememorigas la ekleziajn ĉefojn de la memregaj eklezioj, la
honoron kaj rangon.
94
greke: Σύναξιρ [sunaksis], slavlingve: sobor, собор
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Sankta kaj Granda Koncilio estas: …. sekvas la listo de la ok punktoj
anoncitaj de patriarko Bartolomeo, sed malaperis la komuna kalendaro kaj
Ortodoksujo kaj la ekumena movado. Ja restis la punkto rilatoj de la
Ortodoksaj Eklezioj kun la cetero de la kristana mondo, sed estas konate, ke la
ekumena movado estas konsiderata de parto de Ortodoksujo kiel strebado al
malfidata super-eklezio, t.e. tamen du punktoj kiuj estas tre proksimaj al la
religia praktiko en religie miksitaj landoj.
Vojo al preĝo kaj devontemo
Observanto de INFO orthodox-NL komentas, komence de majo 201695:
Kaj tiel ankoraŭ multaj aliaj danĝeroj povas esti almontrataj por fiasko de la
Granda kaj Sankta koncilio, inkluzive de kelkaj ekestiĝantaj rekte el aktualaj
politikaj konfliktoj (la kanona situacio en Ukraino, la landlima konflikto inter
la
patriarkioj
de
Jerusalemo
kaj
Antioĥio
kaj
aliaj).
Kaj supozu ke la koncilio mem penige luktas de kompromiso al kompromiso
kaj tiel sin prezentas pli kiel diplomatia renkontiĝo de ekleziestroj ol kiel
inspira ekzemplo por ni kaj la mondo? Koncilioj neniam en historio estas sen
batalo kaj kelkfoje hejtita diskuto, eĉ estis skismoj. Sacerdoto Demetrios
Bathrellos esprimis en sia parolado en la lasta Kongreso de la Frataro
kernece: "koncilio sen polemikado ankaŭ estos koncilio sen konsekvencoj".
Do ni ne devus unuavice esperi pri glata traokazigo kun multa diplomateco
kaj ŝajna harmonio, sed pri reale malkonfuza renkonto - kaj kie necesa
konfrontiĝo – tiel ke fine ni scias kie estas nia ortodokseco jare de 2016. Ke la
tagordo ne enhavas vere grandajn temojn eble ne helpas. Sed la preciza
tagordo ne estos decida, jes la volo de la ekleziestroj por fidi unu la alian,
nutri komunajn celojn, konduki purajn diskutojn. Niaj preĝo kaj devontemo
tial certe estas bezonataj. Ni atendu tamen la vojon al tio unue. Iom pli
nuntempe ol tio, ke la decido estas farita okazigi la koncilion, estas certa. Kun
la konsolo ke la elekto de la loko, la mirinda insulo de Kreto, ĉi-foje certe ne
malhelpos.
La unua koncilio de Niceo en 325 fiksis la daton de Pasko kiel je la unua
dimanĉo post la unua plena luno en la (nordduonsfera) printempo. Por
simpligo oni tamen eliras de konstantrapideca cirkloforma moviĝo de Tero
ĉirkaŭ Suno kun fiksa komenciĝo de printempo je la 21a de marto. En 1582
papo Gregorio enkondukis la gregorian kalendaron, sed la Orto-doksujo tenis
la Julian kalendaron. Interalie pro tio la datoj de Pasko por ortodoksuloj ne
egalas al tiu por la okcidenta Kristanujo. Diversaj eklezioj klopodas reveni al
95
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unu kalkulmaniero por tuta Kristanismo. Realismaj ortodoksuloj ne kredas en
tiu ebleco, kvankam la plej evidenta solvo estus tiu de la Monda Konsilio de
Eklezioj en 1997 en Alepo, Sirio: uzu la plej altnivelan astronomian metodon
por kalkuli ekvinokson96 kaj plenan lunon de sur la meridiano de Jerusalemo.

Datoj de Pasko laŭ Rom-a kalkulo kaj la ĉefa Ort-odoksa kalkulo
2016 ‗17 ‗18 ‗19 ‗20 ‗21 ‗22 ‗23 ‗24 ‗25 ‗26 ‗27 ‗28
Rom 27-3
01-4 21-4 12-4 04-4 17-4 09-4 31-3
05-4 28-3
16-4
20-4
16-4
Ort 01-5
08-4 28-4 19-4 02-5 24-4 16-4 05-5
12-4 02-5

ALI- ne estu bazo por nova serio de tabelvortoj
Foje oni renkontas en klasika literaturo97 alie, aliel aŭ alies kun la signifo
en alia loko, respektive en alia maniero (aŭ simple alie) kaj de iu alia. La
ĝustaj vortoj estas aliloke, ali(manier)e kaj aliula, de aliulo aŭ aliies.
Bertilo Wennergren uzas du paĝojn en PMEG98 por ekspliki kian breĉon
faras imitado de tiuj literaturistoj en la sistemo de tabelvortoj. Ili pensis, ke
ili riĉigas la lingvon. Fakte ili kreas nur konfuziĝon: alie = en alia okazo,
en alia maniero, aliel kaj alies ne devas ekzisti. Se jam oni akceptus ilin,
post paso de tempo homoj komencos uzi alial, aliam, aliu ktp. Ankaŭ tiuj
ne devas ekzisti, kvan-kam aliu povas esti uzata por esprimi estu ali(ec)a,
derivita de la verbo alii.
Kaj se tiuj literaturistoj inventis ali(-)es domo (la domo de alia persono),
kial ili ne ekuzis ankaŭ sam(-)es domo (la domo de la sama persono)? Se
ali(-)am eksignifus en alia horo/tago/tempo, tiam sam(-)am eksignifus en
sama tempo. Wennergren ankaŭ atentigas, ke alia fundamente signifas ne
la sama, diferen-ca, dum alia laŭ la reformantoj signifas alispeca. Mi ne
volas ripeti ĉiujn liajn riĉajn argumentojn99.
Simpla alternativo por tiu malbona kutimo estas diri aliies anstataŭ alies,
aliiu aŭ iu alia anstataŭ aliu, aliiel aŭ en alia maniero anstataŭ aliel ktp.
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la dato, dufoje en jaro, kiam la longoj de nokto kaj tago egalas
Ekz. en “Vojaĝo al Kazohinio”: Ĉar tiu, kiu formanĝas alies manĝaĵon. Ken Miner trovas
laŭ Studoj Pri Esperanto en Esperanto Tekstaro 41 uzojn de alies kontraŭ nur kvin de
aliula (krome kvin de de aliulo). Li ne mencias la alternativojn de iu alia kaj aliies. Ceter
alies te troviĝas nur en La Respubliko, Monato kaj La Ondo de Esperanto. Oni bedaŭrinde
trovas ankaŭ aliel, foje kun signifo de alia, ee Varankin, Ŝtimec, Broadribb, Lanti kaj Vinaŕ.
98
Plena Manlibro por la Esperanta Gramatiko, §13.3
99
Vi mem legu bertilow.com/pmeg/elshutebla/pmeg_14.0.pdf
97
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Tereza Kapista forpasinta (1930-2016)
Tereza Kapista, prezidantino de Beograda Esperanto
Societo mondkonata esperantistino forpasis fine de
aprilo.
Ŝi estis esperantistino, instruistino de internacia
lingvo Esperanto, hungarino el Serbujo, monda
civitanino. Ŝi travojaĝis la „tutan mondon―, multajn
landojn sur kvin kontinentoj, instruante al homoj
internacian lingvon Esperanto. Profesie ŝi estas
emerita juristino, eĉ monda vojaĝanto, konata
Esperanta instruistino. Ŝi instruis per rekta metodo. Eble ne ĝuste laŭ la
reguloj de Haga Instrituto, laŭ Marĉeka lernolibro, Zagreba metodo – ŝi
kompilis ĉiujn tiujn manierojn de lernado kaj faris propran metodon,
miksaĵon de ĉiuj, esplorita en praktiko en dudeko da landoj en kiuj homoj
parolas pli ol dudeko da lingvoj. Interese estas, laŭ reagoj de instruataj
homoj – ĉiam sukcese. Okazadis tiuj ŝiaj instruhoroj en tre diversaj lokoj,
en modernaj lernejoj, en skoltaj tendaroj, en kabanoj, en klerigaj centroj,
inter infanoj, iranaj virinoj, afganaj rifuĝintinoj, malriĉaj burundaj knaboj,
inter hungaroj, serboj, rusoj, turkoj, bosnianoj, brazilanoj, novzelandanoj –
mi ne povus nombri ĉiujn kiuj estis ŝiaj gelernantoj kaj kiuj nuntempe
fariiĝis ŝiaj geamikoj.
Ŝi naskiĝis en Subotica la 11-an de aprilo 1930. Ŝi esperantiĝis en la jaro
1985. En Esperanto Insituto en Hago, Nederlando, ŝi akiris Cseh-metodan
instruistan diplomon, estis Delegito kaj Faka Delegito por Cseh-metodo de
UEA. Ši laboris kaj emeritiĝis kiel juristino, sed ankaŭ finis Pedagogian
Akademion. Ekde 1996 ŝi estis vicprezidanto de Beograda Fervojista
Esperanto-Asocio. Ŝi ĉeestis Univerzalajn kongresojn dekfoje, ILEI
porinstruistajn kongresojn sepfoje, SAT-kongresojn naŭ fojojn, IFEFkongresojn 12-foje… En multaj kongresoj ŝi prelegis kaj gvidis kursojn.
Kursojn komence ŝi laboris laŭ Zagreba metodo, poste laŭ Cseh-metodo
kaj foje laŭ Gerda Malaperis. Eksterlande ŝi gvidis kursojn en Hungarujo,
Germanujo, Francujo, Nederlando, Italujo, Brazilo, Pollando, Aŭstralio,
Nov-Zelando, Ukraino, Turkujo, Japanujo… pli ol 130 diversajn kursojn
de diversaj niveloj. Entute ŝi vizitis 54 landojn (en ĉiuj kontinentoj) ĉiam
faranta ion por Esperanto.
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Ŝi okupiĝis ankaŭ pri eldonado. Ŝi aperigis propran tradukon al Esperanto
de libro de Tibor Sekelj "Temuĝin la filo de la Stepo" (1993), la libron de
Branimir Sšepanoviš "Buŝo plena je tero", (1994) kiun elserbigis Antonije
Sekelj, verkis librojn: ‖Esperanto-lingvo de paco en Irano‖ pri la realigita
projekto de UEA, ‖Esperanto-Lingvo de Paco en Burundo-Afriko‖
(eldonis en 2005 proprakoste), ―Ie pri io‖ (2012).
Plurfoje ŝi korektis tekstojn de E-tradukantoj, ankaŭ helpetis iom en Nova
PIV kiun eldonis SAT en la jaro 2003. En 2005 ŝi estis la redaktoro de
poem-kolekto ―Miozoto‖ de Margarethe-Greta Stoll. Ŝi estis ano de
Pasporta Servo, gastigis multajn amikojn el Koreo, Japanujo, Rusujo,
Turkujo, Hungarujo, Rumanujo, Italujo, Bulgarujo, Germanujo, Pollando,
Francujo, Australio, Nov-Zelando, Ĉinujo ktp. En 2008 ŝi tradukis al la
serba la rektmetodan lernolibron kiun verkis Stano Marĉek.
Dimitrije Janiţiš

Grandega Medicina Oklingva Vortaro kun Esperanto
En aprilo 2016 aperis
Oklingva medicina enciklopedia vortaro100 de
Jozo
Mareviš
kun
eldonisto Marka, ambaŭ el
Velika Gorica (Kroatujo).
Sur 3.200 paĝoj estas
prezentitaj 50 000 vortoj,
esprimoj kaj mallongigoj.
Vidu la ok lingvoj sur la
kovrilpaĝo de la librego.
Ĝi kostas 1400 kunaojn
(preskaŭ 200 eŭrojn).
Oficeja poŝtadreso: Bul.
Kralja Aleksandra 62,
Beograd. Por informo pri ordonoj per interreto, voku 00381-117155042.
100

Osmojezični medicinski enciklopedijski rječnik
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La ĉefan parton konsistigas la tuto el 50.000 leksikaj unuoj en la latina
lingvo, en alfabeta ordo, kaj apud ĉiu unuo (vorto, sintagmo, mallongigo)
troviĝas tradukoj al aliaj sep lingvoj, kun mallongaj klarigoj de signifoj,
kie tio estis utila. Kiu konas la latinan, aŭ almenaŭ supozas kiel iu termino
devus aspekti latine, tiu povas rekte traduki la deziritan terminon al aliaj 7
lingvoj. Kiu ne konas la latinan sufiĉe, tiu povas uzi la indeksojn en la
lingvoj kroata, germana kaj angla, kiuj ankaŭ troviĝas en la sama libro.
Tiel li/ŝi venos al la latina termino, kaj pere de ĝi al la aliaj lingvoj.
Estas konate, ke ekzistas plurlingvaj medicinaj vortaroj (ekz. ĉina-anglafranca-esperanta), sed kun tre limigita nombro da terminoj. Kaj la
prilaboritaj terminoj estas ĉefe nur tiuj bazaj. Estas ankaŭ la seplingva
vortaro de Kostiš kun ĉ. 11 000 terminoj, kun tradukoj al la serba lingvo,
sed sen iaj aldonaj klarigoj.
Por la esperanta parto min tre efike helpis PIV. Mi taksas, ke la verkado
daŭris pli ol dek jarojn, kaj pli ol 12 000 laborhorojn.
Esperanto allogis min jam dum servado en la „antaŭa― (t.e. jugoslavia)
armeo en 1962, ĉar mi, kiel multaj aliaj homoj, precipe tiuj junaj, alprenis
esperantajn sanktajn ideojn kaj mesaĝojn. Poste mi finis ĉiujn kursojn kaj
seminariojn en Primošten, partoprenis en multaj internaciaj esperantaj
kunvenoj, ofte kun propraj verkoj.
Hodiaŭ min pleje ĝenas la fakto, ke en nian esperantan movadon enpuŝas
sin (psike) malsanaj homoj kiuj, volante nepre esti (vic)prezidantoj en
esperantaj societoj, kaj estante nekapablaj eldiri almenaŭ unu frazon en
Esperanto, iom post iom forpelas el la societo ĉiujn aliajn homojn.
Miaopinie tio estas la plej granda kaŭzo de nesukceso en popularigo de nia
movado.
kun danko al intervjuito Davor Klobučar
JD

Tibor Sekelj – Aŭtoro por ĉiuj tempoj
Esperanto-societo „Tibor Sekelj― el Subotica denove rememoris sian faman
nomdonanton, organizinte la 12-an de marto 2016 riĉan programon en la Urba
Biblioteko. Estis longa programo ĉefe pro aperigo de kvar novaj libroj de Tibor
Sekelj [sekej] en Kroatujo: Padma, la eta dancistino (2013), De Patagonio ĝis
Alasko (2014), Tra la lando de kanguruoj (2015), kaj la franca eldono de
Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo (2015).
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Estis surprizo, ĉar Juraj Bubalo, profesoro el Zagrebo venigis originalajn
manuskriptojn de Tibor el 1937 al Subotica: du nekonatajn poemojn. Ilin li
transdonis al Erzsébet Székely [Ersebet Sekej], vidvino de Tibor. Ili estas origine
verkitaj serbokroate: ―Sa skitnje‖ kaj ―Na radu‖. Alia surprizo estis busto de Tibor
Sekelj kreita de András Juhász [Andraŝ Juha], esperantisto kaj artisto el Subotica,
kiun malkovris Ljiljana Sekelj Milenkoviš, nevino de Tibor. Fine Radojica
Petroviš, sekciestro de ILEI, transdonis tri KER-atestilojn al la diplomitoj,
membroj de la ES „Tibor Sekelj―. Organizis la memorprogramon Djordje
Dragojloviš kaj la tutan programon gvidis János [Janoŝ] Németh. La
partoprenantojn salutis Aranka Laslo. Kamerĥoro Pro Musica, post la E-himno,
kantis du afrikajn kantojn, tiel elvokante la etoson de la tutmonde vagabunda
Tibor.
Pri la noveldonitaj libroj de Tibor Sekelj unue parolis Erzsébet Székely. Nikola
Perišiš prezentis prelegon, preparitan de Josip Pleadin, pri la kvar, supre menciitaj
libroj, ĉiuj eldonitaj en la eldonejo Grafokom, Kroatujo. En la programo plue
kunlaboris Boško Krstiš, ĵurnalisto, Juraj Bubalo kaj Milovan Mikoviš. Junulo
Stefan Zvekan deklamis.
Kiel muzikan intermezon dum la programo ni aŭskultis violonĉelludon de Blanka
Laslo. La programon ni povas taksi sukcesa pro la multnombraj (pli ol 70)
partoprenantoj.
Aranka Laslo

Kamerĥoro Pro Musica kantas la E-himnon kaj du afrikajn kantojn
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Humuraj verkistoj
Aleksandro Dumas [Dima] (1824-1895, Francujo) havis grandajn orelojn.
Foje, dum distra kunveno Dumas subaŭskultis iun klaĉaĵon de tiu damo.
Kiam ŝi rimarkis lian maldecan scivolemon, ŝi alparolis lin:
- S-ro Dumas, ĝis nun mi ne rimarkis, ke vi havas tiom grandajn orelojn!
- Jes,sinjorino. Miaj oreloj kaj via kapo farus bonegan azenon!
Je demando de kelkaj gejunuloj kio estas telegrafo, la Branislav Nušiš
[Nuŝiĉ] (1864-1938, serba komediverkisto) diris: Imagu, ke antaŭ vi
troviĝas granda kato kies vosto estas en la urbo Priŝtina (en Kosovo) kaj
la kapo en Beogrado (ĉe Danubo)! Se vi ĝin ektirus ĉe la vosto en Priŝtina,
ĝi miaûos en Beogrado!"
- Kaj kio estas radio? - demandis lin iu. - La sama afero, sed sen kato!
Branislav Nušiš estis tre sprita homo en sia juneco. Kiam li estis lernanto,
oni rakontis kiel li respondis al instruistaj demandoj.
- Ĉu vi povas diri al ni unu proverbon?
- Kompreneble, ekzemple: Frenezulo povas demandi pli ol dek saĝuloj
povas respondi al li!
La instruisto ekkoleris, pensante ke li pensas pri li. Do, li ekdeziris aûdi
ankoraû pli da proverboj.
- Al saĝa homo sufiĉas unu vorto! respondis Nušić.
La instruisto estante kolera iris al la lernejestro por venigi lin en lernoĉambron. Tiam li ordonis ke juna Nuŝiĉ ekdiru ankoraû unu proverbon.
- Malfeliĉo neniam venas sola. - respondis kuraĝe juna Nušiš
Ali Podrimja, el la albana: Kiu buĉos lupon ?
Iu reĝo sur la rastovojo kontraŭ albanoj instrukciante al paŝtistoj, diris:
Se dumvoje vi renkontos albanon kaj lupon,buĉu albanon.
Kiam albano tion aŭdis de paŝtisto, li ridetis, kaj rulfaris cigaredon.
Se vi mortigos min,kompatinda homo, kiu buĉos lupon?
Ho ve al via ŝafaro …

28

Ĥaoso en Kosovo subfosas
la sukcesfamon de Bil Klinton
La Kosova milito de Prezidento Bil Klinton (Bill Clinton) de 1999 estis
amata de novkonservativuloj kaj liberalaj akcipitroj, la antaŭulo de
konfliktoj pri Irako, Libio, Sirio kaj aliaj regionoj en tiu ĉi jarcento, sed la
hodiaŭa politika perforto kaj maljusteco en Kosovo substrekas la
malgajajn konsekvencojn de tiutipaj strategioj, eĉ kiam ili "sukcesas",
skribas Jonathan Marshall. (artikolo el Consortium News, Independent
Investigative Journalism ekde 1995, 21-2- 2016, https://
consortiumnews.com/2016/02/21/kosovo-chaos-undercuts-clinton-success)
La nesatigebla
apetito de la
Usonaj eksterpolitikaj elitoj de
ambaŭ partioj al
milita interveno,
malgraŭ ĝia rekordo en kreado
de malsukcesintaj ŝtatoj en
Afganujo, Irako,
Libio, Sirio kaj
Jemeno,
estas
retrospurebla al
la edziĝo de
liberalaj
kaj
novkonservativa
j intervenemuloj
dum la 78-taga
bombado de Serbujo
de
la
registaro Klinton
por
krei
la
forrompiĝan ŝtaton Kosovo en 1999. Unu akademiulo-favoranto nomis la kampanjon de NATO
"La plej grava precedenco apoganta la legitimecon de unuflanka humancela
interveno." Eĉ senatano Bernie [Berni] Sanders estis fiera apogi la uzadon de
usona potenco, ŝajne por "malhelpi etnoekstermadon."
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Sed Kosovo, kiu ankoraŭ ne estas rekonita kiel sendependa ŝtato de preskaŭ
duono de ĉiuj Uno-membroj kaj kiu ankoraŭ dependas de NATO trupoj por gardi
ordon, estas apenaŭ montrofenestro pri la rendimento de militista interveno. Kun
senlaboreca elcento de 35, Kosovo estas turmentata per persistaj ekaperoj de
terorismo, krimo, kaj politika perforto.
Post serio de perfortaj surstrataj protestoj kaj sovaĝaj ĉesigoj de parlamentaj
sesioj, la ĉefo de la radikala naciisma partio, Vetëvendosje (Memdetermino),
anoncis je 19-2: "Tiu reĝimo nun estas en ĝia fina tempo. Ili ne daŭros longe."
Tiun tagon, membroj de Memdetermino spruĉigis larmigan gason el tubetoj en
parlamenton kaj baraktis kun polico en la lasta de siaj multaj protestoj kontraŭ
interkonsento atingita de la registaro lastan someron doni limigitajn povojn al la
enlanda serba malplimulto, kompense al rekono de Kosovo de Serbujo. Opoziciaj
leĝfaristoj krome fulminas kontraŭ enradikiĝinta korupteco kaj subatingo de la
landa ekonomio.
Du tagojn pli frue, almenaŭ 15 000 Kosovanoj kolektiĝis en la centra placo de
Priŝtino (Priština), la landa ĉefurbo, por postuli demision de la registaro. En
januaro, miloj da manifestacianoj interbatalis kun polico, ĵetante Molotovkoktelojn, ekbruligante gravan registaran konstruaĵon kaj blenditajn policaŭtojn
kaj vundante 24 policistojn.
"La celo de tiu protesto estis renversi la registaron perforte," la registaro diris en
komunikaĵo. La Usona ambasadoro intervene aŭdigis "Politika perforto minacas
la demokration kaj ĉion kion Kosovo atingis ekde sendependeco."
Tiu perforto ricevas malmultan atenton de la usonaj amaskomunikiloj, parte ĉar la
Kosovaj manifestacianoj celadas por-okcidentan registaron, kiu fervore serĉas
membriĝon en Eŭropa Unio.
Sed estas ne mirige, ke la politika ŝtofo de Kosovo estas tiel disŝirata per perfortaj
alfrontoj. La fragmenta ŝtato estis kreita per perforta secesia movado, gvidata de
la Kosova Liberiga Armeo (KLA). Tiu gerila grupo de albanaj naciistoj estis
sekrete apogata de la germana sekreta servo por malfortigi Serbujon. Ĝiaj
terorismaj atakoj al serbaj vilaĝoj kaj registara dungitaro meze de la 1990-aj jaroj
ekigis brutalan militan subpremon de Serbujo, sekvata de la decida interveno de
NATO en 1999.
Dum la batalado KLA pelis dekmilojn da etnaj serboj el Kosovo kiel parto de etna
puriga kampanjo por antaŭenigi sendependecon por la plimulto de albana
loĝantaro. Ĝi varbis islamismajn aktivulojn, inkluzive partianojn de Osama Bin
Laden, de Saudi-Arabujo, Jemeno, Afganujo kaj aliaj landoj.
Robert Gelbard, speciala sendito de prezidanto Bil Klinton al Balkano, nomis
KLA-n "sen ajna diskutemo terorisma grupo" kaj fon-informanto de Konsilio pri
Eksterlandaj Rilatoj aldonis, "plej multaj el ĝiaj agadoj estis financataj per
komercado de drogoj."
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Usona vicprezidento Joe Biden (maldekstre) brakumas premieron
Haŝim Taĉi [Haŝim Taĉi], la Kosova Ministro de eksteraj aferoj kaj
iama gvidanto de la Kosova Liberiga Armeo (KLA=UÇK) , en
Priŝtino, 21-5-2009 (Vidu www.novinite.com/articles/103842)
Tamen nenio el tio haltigis Vaŝintonon subteni la aferon de KLA kontraŭ Serbujo,
politiko gvidata de la liberala intervenema prezidentedzino Hileri (Hillary)
Klinton kaj Ministrino de eksteraj aferoj Madeleine Olbrajt (Albright). Sen rajtigo
de Unuiĝintaj Nacioj, NATO komencis bombi Serbujon en marto 1999,
mortigante ĉirkaŭ kvincent civilulojn, malkonstruante miliardojn da dolaroj en
valoro de fabrikoj, pontoj, lernejoj, bibliotekoj kaj hospitaloj kaj eĉ bombe tuŝis la
ĉinan ambasadejon. ("Devos estingiĝi la lumoj en Belgrado," postulis kolumnisto
Friedman de New York Times [Njujorktajmz]. "Ĉu vi ŝatas aŭ ne, ni estas en
milito kun la serba nacio.")
Post la kapitulaco de Serbujo, laŭ Human Rights Watch [Jumenrajtsvoĉ],
"elementoj de KLA" okupiĝis pri ampleksa kaj sistema fajrigado kaj
tumultrabado de hejmoj apartenantaj al serboj, romaoj, kaj aliaj minoritatoj kaj
la detruo de Ortodoksaj preĝejoj kaj monaĥejoj. Tiun detruon akompanis
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ĉikanado kaj timigado intencita por devigi homojn for de iliaj hejmoj kaj
komunumoj. Fine de 2000 pli ol 210 000 serboj fuĝis el la provinco. . . La deziro
je venĝo provizas partan klarigon, sed ekzistas ankaŭ klara politika celo en
multaj el tiuj atakoj: la forigo el Kosovo de ne-albanoj por pli bone pravigi
sendependan ŝtaton.
Iamaj KLA-gvidantoj, inkluzive de ĝia politika estro Hashim Thaçi, daŭris regi la
novan Kosovan ŝtaton. Raporto el 2010 de Konsilio de Eŭropo deklaris ke Taĉi,
kiu estis tiam ĉefministro de Kosovo, estris "mafiozan" grupon kiu kontrabandis
drogojn, pafilojn kaj homajn organojn je granda skalo tra Orienta Eŭropo. La
aŭtoro de la raporto akuzis la internacian komunumon fermi la okulojn dum la
Taĉi-grupo de KLA-veteranoj okupiĝis pri murdoj, arestoj, batadoj kaj
pridemandadoj por subteni la potencon kaj profiton de siaj krimaj agadoj.
Ĉefministro Taĉi kaj la Kosova registaro energie neis la akuzojn kaj dum jaroj
sukcesis rezisti respondigeblon. Liaj usonaj amikoj ankaŭ preferis meti la
pasintecon en forgesujon. En 2012 Madelene Olbrajt, iama speciala sendito de
Klinton al Balkano, klopodis transpreni regadon de la ŝtata telefirmao de la lando
malgraŭ ĝeneralaj akuzoj de korupto, provo de murdo je la regula estro de
telekomunikadoj kaj murdo de la agentejestro de ŝtata privatigado. Neniu ŝajnis
esti imuna kontraŭ korupto. Studo de leĝa misio al Kosovo de Eŭropa Unio mem
sugestis ke eble ĝiaj membroj prenis subaĉetaĵojn por faligi esplorojn de altrangaj
Kosovaj politikistoj pri senbrida krima aktiveco.
En 2014 trijara Eŭropunia esploro elasertis ke altrangaj funkciuloj de la iama
Kosova Liberiga Armeo devus esti akuzitaj je militkrimoj kaj krimoj kontraŭ la
homaro, inkluzive de kontraŭleĝaj mortigoj, homraboj, devigitaj malaperoj,
neleĝaj arestoj en tendaroj en Kosovo kaj Albanujo, seksa perforto, aliaj formoj
de malhumana traktado, perfortaj movoj de individuoj el iliaj hejmoj kaj
komunumoj kaj profanado kaj detruado de preĝejoj kaj aliaj religiaj ejoj.
Sub forta premo de Usono kaj E.U., la Kosova parlamento fine konsentis lastan
someron permesi specialan tribunalon procesigi iamajn KLA-gvidantojn pro
militkrimoj. La tribunalo komencos labori ĉi tiun jaron en Hago.
"La malĝoja afero estas ke Usono kaj eŭropaj landoj sciis jam antaŭ dek jaroj ke
Thaĉi kaj liaj viroj okupiĝis pri kontrabandado de drogoj kaj kreo de mafioza
ŝtato," diris unu Eŭropa ambasadoro pasintjare. "La sinteno estis: 'Li estas
bastardo, sed li estas nia bastardo.' "
Ĉu prokrastita justeco purigos Kosovon de "mafiozeco" kaj ĉu malfruiĝinta
koncesio de rajtoj al la serba minoritato konsolos aŭ pligravigos eksplodajn etnajn
streĉitecojn en Kosovo, restas por vidi. Unu afero estas certa: granda multo da
homoj mortis en la nomo de ĉi tiu granda "humancela interveno" kaj multaj pli
ankoraŭ suferadas pro tio. Kosovo ne estas Libio aŭ Sirio, sed ĝi ne estas ia
montrofenestro por la avantaĝoj de Usona armita interveno.
JD
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Ŝercoj, elserbigitaj de Jadranka Mirić
Imposto
Fama verkisto Stevan Sremac (1855-1906) foje estis kun geamikoj kiuj parolis
pri imposto. Li atente aûskultis la konversacion. Tiam li diris: - Miaopinie, el
ĉiuj impostoj, la plej utila estus tiu pro virina beleco!
- Kial vi tiel pensas? - Ĉar ĉiu virino ekscite kaj admire pagos ĝin!
Kronprinco
Kuŝante sur sia mortolito franca reĝo Louis [Luj] dektria ordonis, ke oni
venigu lian filon por ke li vidu lin la lastan fojon. Li sukcesis iel leviĝi kaj
elproksime vidi lin. Tiam li demandis la filon: Kiel vi nomiĝas? - Louis
dekkvara - respondis la knabo.
Agrable erari
Konata franca komikulo Fernandel, antaû sia famiĝo kiel aktoro, perlaboris
sian panon dum multaj jaroj kiel librotenisto. Je demandoj kiel li povis realigi
tiajn monotonajn laborojn, li respondis ĉi tiel: - Neniel ĝi estis monotona
profesio, - ekscite diris li - Vidu, en ĉiuj miaj kalkuladoj ĉe multiplikado mi
neniam ricevis la saman rezulton!
Konkerulo
Dum ekzercado la angla verkisto Shakespeare [Ŝekspir] rimarkis aktoron
parolintan kun bela fraŭlino. Li venis scivole al ili, aŭdinte kion ŝi ekflustris.
- Je la deka! Ekfrapu la pordon tri fojojn kaj al mia demando kiu vi estas,
respondu: - Riĉardo la tria.
La granda verkisto kiu tre amis virinojn venis iom antaŭ la deka, eldiris la
signalvorton, por ke ŝi enlasu lin eniri la hejmon.
Sed je la antaûe aranĝita tempo venis ankaŭ la amanto.
Ŝekspiro malfermetinte la fenestron teneravoĉe demandis: - Kiu estas?
- Riĉard la tria - aûdiĝis la respondo.
- Vi venis malfrue, tenervoĉe flustris la verkisto, aldonante –Vilhelmo la
konkerulo jam mastras la fortikaĵon!
Albert Ajnŝtajn
Kiam li unuan fojon eniris sian oficejon en Princeton Universitato, oni
demandis lin pri meblaro.
- Kion vi bezonas el meblaro?
- Unu tablon, unu seĝon, paperaĵon kaj multajn kajerojn.
- Kaj unu grandan korbon por rubaĵo!
- Kial grandan korbon? - mire oni demandis lin.
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- Por enmeti ĉiujn miajn erarojn! - respondis la fama scienculo.
Fripono
Jugisto George Jeffrey [Ĝorĝo Ĝefri] estis tre akra rilate al akuzantoj. Foje li
ekpuŝis la sidantan akuzanton per sia bastono dirante: - Je la fino de ĉi tiu
bastono estas granda fripono!
- Vere estas, sed je kiu fino? - respondis la akuzanto.

IFEF-kongreso en Varna
De 21/28-5 partoprenis laŭ lasta publikigita regististriĝo 54 personoj el dek
landoj. La venonta kongreso estos en Maribor (Slovenujo), 18/25-6-2017.
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INSTRUISTA TREJNADO EN POZNAN

1a de
septembro

2016
Esperanto-Akademio

En 1905 estis fondita „aŭtoritata
centra institucio― (ACI) por gardi la
unuecon de Esperanto per konsiloj
pri lingva „ĝusteco― kaj aktualigo de
ĝia Fundamento. De 1948 tiun
taskon plenumis la Akademio de
Esperanto (AdE). Nuntempe tamen,
multaj „akademianoj― decidas kaj
konsilas laŭ kontraŭ-fundamentaj principoj. Tial ekestis la nova ‹ea› (esperantoakademio.wikispaces.com/eniro). Ĝi klerigas pri „ĝusta― Zamenhofa Esperanto
per detala Komentario pri la Fundamento kaj nun plenumas tiun plej gravan
taskon de ACI………………………………………………….…...Bernardo Pabst

Akademio de Esperanto
Formalan sinprezenton de Akademio de
Esperanto (AdE) liveras ĝiaj retpaĝoj, vidu
www.akademio-de-esperanto.org.
En sia ekzisto ekde 1905 AdE alfrontis tre
diversajn problemojn. Al ili ĝi devis trovi
solvojn akcepteblajn al nia lingvokomunumo (kiu forte respektas la
interkonsentemon, eksplicitecon kaj kontinuecon) kaj kongruajn kun kreskantaj
verkaj atingoj. La verkistoj, redaktistoj kaj aliaj lingvo-traktistoj, tra ‗siaj homoj‘
en la AdE-konversacio, sukcese alfrontadis principajn problemojn kaj progresadis
pri la praktikaj. La agnoskojn de AdE agnoskas la publiko………Probal Daŝgupta

Akademio Literatura de Esperanto
En 2008 naskiĝis en Roterdamo ALE, daŭrigante la laboron de iama
Esperantlingva Verkista Asocio, kies celo estis stimuli kaj
plialtniveligi verkadon, kritikarton kaj agnoskigo de Esperanta
literaturo en kaj ekster la movado.Aldone ALE celas instigi
literaturan produktadon en Esperanto, stimuli kritikarton kaj
eldonadon, plialtigi la nivelon kaj profesiecon de verkarto, kaj
kuraĝigi junajn talentojn. Ĝi ankaŭ respondecas pri sciencaj literaturesploroj koncerne la esperantlingvan literaturon. Libera aliĝo
kontraŭ € 10. (el www.everk.it kun lasta ĝisdatigo en majo 2011)
……………………………………………………………….…...JD

Kiu estas kio ?
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Unua serioza laboro de d-ro M. Fettes, prezidanto de UEA
Fine la trajno de ŝanĝado de la Statuto de UEA ekveturas. Jen la koncepto
de resumo de letero, kiun la Estraro de UEA intencas sendi al ĉiuj aligitaj
kaj individuaj membroj de UEA, kune kun balotilo por voĉdoni jes aŭ ne.
Pri la definitiva formo de la kompleta letero, kiu enhavos ĉiujn artikolojn
proponitajn por ŝanĝo, kiel ankaŭ pri la periodo en kiu la ĝenerala
voĉdonado efektiviĝos, la Estraro kaj la Komitato devas ankoraŭ decidi.

Resumo de la ŝanĝoj
Ĉi tiu dokumento prezentas la plenan reviziitan tekston de la Statuto de
UEA, konforme al la decidoj de la Komitato de UEA en ĝia kunveno en
Nitro okaze de la 101a Universala Kongreso, 23 - 30 aŭgusto 2016. En ĉiu
loko, kie estas farita ŝanĝo de la antaŭa Statuto, la ŝanĝo estas klarigita
sub la koncerna artikolo.
La ŝanĝoj estas esence de tri specoj. Kelkaj rilatas al la jura memstariĝo
de TEJO, la junulara sekcio de UEA. Kelkaj adaptas la Statuton al la reta
epoko, ebligante aliajn formojn de skriba decido ol per poŝto. Kaj kelkaj
respondas al rekomendoj de nederlanda notario, kiu konsilis al ni pri
mankoj aŭ malklaraĵoj en la antaŭa teksto.
Pro tio, ke la karaktero de la ŝanĝoj estas ĝenerale jura aŭ administra, kaj
ne tuŝas la kernajn celojn aŭ agadojn de la Asocio, ni proponas akcepton
de la teksto kiel tuto. En la venonta jaro diversaj aliaj eblaj ŝanĝoj estos
proponataj por diskuto, interalie en la kernaj artikoloj 3, 4 kaj 5. Okaze de
plia Ĝenerala Voĉdono, ni donos al niaj membroj la ŝancon voĉdoni
aparte pri la diversaj artikoloj.
Ĉu, danke al la jura kaj laŭleĝa ebligado de perreta voĉdonado, la procezo
de demokratiigo de la Asocio nun ekrealiĝos? Mi ne estas tro optimisma:
A: Mankas ankoraŭ aktiva envolviĝo de pluraj A-komitatanoj, dum
minimume dek kvar el 49 sidas sur pluŝo jam pli ol dek jaroj, foje pretekstante, ke ne ekzistas plijunuloj kiuj ambicias postsekvi ilin (sed ilia Estraro
ofte "forgesas" meti la elekton de nova A-komitatano en tagordon)101
B: Ekzistis tiuj estraroj de landaj asocioj, kiuj trompas la Centran Oficejon,
raportante iom pli ol cent pagantajn membrojn, nur por ne perdi la rajton
sendi reprezentanton kun voĉdonrajto al la komitataj sesioj.
Redaktanto
101

Schrøder, Nourmont, Moerbeek, Grosjean, Moon, Kovtonjuk, Lins, Štimec, Jegorovas,
Kvakland, Witdoeckt
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Balkana Esperantista Renkontiĝo EKRA102, Bulgarujo
10-12an de junio 2016
Estis la 26a fojo, kiam Esperantista domo pri kulturo "D-ro Ivan Kirĉev"
organizis ĝin sub la afabla kaj firmmana gvidado de s-ino Dimitrinka Kateva.
Ĝi venigis dek kvin esperantistojn el Kroatujo, Serbujo, Rumanujo kaj
Hungarujo krom bulgaraj esperantistoj mem en variaj nombroj de dek al
tridek.

de md. al d.: G. Miĥalkov, J. Pleadin kaj V. Mitev en artgalerio, vendrede
Sabate je la 11a en urba biblioteko estis malfermita konferenco je temo
"Disvolviĝo kaj pureco de la Internacia lingvo". La bazan prelegon faris
Nikola Uzunov, Josip Pleadin prelegis pri "Por kaj kontraŭ neologismoj en
Esperanto", G. Miĥalkov parolis pri la "Nuna esperanta literaturo" kaj Eva
Bojaĝieva pri "Unuiganta forto de Esperanto".
Devus poste esti enhave la plej grava okazaĵo la aljuĝo de premioj en la
EKRA-konkurso, al kiu partoprenis dek du esperantistoj el Europo, Afriko kaj
Azio. Ricevis Honoré Sebuhoro el Ugando la unuan premion kun ―Kortuŝa
leginda historio‖, duan premion Dimitrije Janiĉiš el Serbio pro ―Saluton la
102

Mallongigo de Esperantista Krea Renkontiĝo "Abritus". Abritus estas la nomo de
romia urbo el la unua jarcento p.K., kies restaĵoj situas 2 km okcidente de Razgrad
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koro‖ kaj trian Valentin Melnikov el Ruslando pro ―Penseroj‖. Feliĉe la
tekstoj ne estis deklamataj, ĉar leginte ilin poste, mi ne komprenas, kiel
Malriĉa knabo kiu faris pordon, enhavanta 24 erarojn en 383 vortoj, povis
enmeriti unuan premion.103
Novaj libroj prezentitaj estis Vaganto inter steloj105, poemkolekto de Venelin
Mitev, prezentita de Josip Pleadin vendrede kaj sabate 112-paĝa Poezia kaj
humura antologio “Abritus” – premiitaj verkoj de EKRA 1991–2015104 kaj
Brakumi la Mondon, membiografio de Nikola Uzunov105.
Post la diskonigo de la premiitoj mirigis nin la elstara prezentado de kvar junaj
gekantistoj, lernantoj de muziklernejo: Kamelija Petrova, Alejna Kenanova,
Pavel Mateev kaj Sofija Sergeeva. Menciindas, ke Kamelija antaŭ dek tagoj
en Moskvo ricevis unuan premion dum la festivalo pro internacia infana tago,
dum Pavel ricevis tie trian premion. Sofija, la plej juna knabino, deklamis
"Ho, mia kor" kaj kantis esperantan kanton.
Ankaŭ plej grandan plezuron al la partoprenantoj donis la vesperaj manĝoj en
restoracio,
Parto de la ĉeestantoj en la urba biblioteko de Razgrad
ĉefe pro la
(re)konatiĝoj amikecaj
kaj disputecaj
inter
spertaj esperantistoj el
kvin apudbalkanaj
landoj.
La
tuta
aranĝo valoris la longan,
foje
penigan, por
eksterlandanoj, vojaĝon al "fora" Bulgarujo. Grandan dankon al la organizintoj.
JD
103

Ankaŭ la verketoj de la dua kaj tria premioj ne tiom plaĉis, kvankam Janiĉiţ kaj
Melnikov ne estas komencantoj. Kompenso por tiu manko de nivelo estis apero de la
Antologio.
104
mendebla ĉe s-ino D. Kateva kontraŭ 10 eŭroj, aldonaj informoj: dkateva@mail.bg
105
mendebla tra vencomitev@yahoo.com respektive uzunov_nikola@yahoo.com
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Teatraĵoj en Nitra
La Kredito: banala, inteligenta kaj vigla
"Se vi ne donas al mi la krediton, mi fikos vian edzinon." estis la ripetata minaco
de Antonio, homo kun urĝa bezono pri kredito de € 3000. La teatraĵon kun tiuj
malsubtilaj vortoj verkis en 2013 kataluno Jordi Galceran Ferrer [Ĵordi Galseran]
kaj jam nun furoras en esperanta traduko de Georgo Handzlik kaj Rubi Birden.
Ludas ĝin la kantisto Handzlik kaj aktoro Saŝa Pilipoviĉ106 el Serbujo sub
reĝisoreco de Kuba Abrahamowiĉ.
Antonio iras al banko, submetas la formularojn por kreditpeto, sed jam
dekomence estas klare, ke li estas perdulo, ne kapabla oferti iun garantiaĵon en
varoj aŭ nemoveblaĵo.
Sur la ofictablo de la direktoro flanke staras portreto de agrablokula virino, la
doktoredzino. Post longa preĝado de la senesperiĝanta kliento, tiun kaptas malica
ideo, tiu ke li elektas veti sur ebla nesufiĉa fido de la direktoro je la amfideleco de
sia edzino. Lia brutala minaco forte indignigas la direktoron kaj li pene ĵetas
Antonion eksteren. Tamen, kiom valoras la atuto, kiun tiu havas enmane? (Tiu
demando afektas la spektanton, ĉar ĉu ankaŭ ĝi ne iam en sia vivo spertis timon
pri la fideleco de sia partnero? )
Tiam okazas ke la direktoro kverelas telefone kun sia edzino, ĉar ŝi sentas ian
perturbiĝon de sia edzo kaj ne povas reteni scivolemon pri la kaŭzo de tio. La
direktoro
konfesas
lian
refuzon doni krediton, kion
lia edzino forte riproĉas al li.
Ĉar kiom valoras ŝia ĉasteco
al li? Tiel la skeĉo evoluas tra
ne-atenditaj atakoj al la anima
vivo de la direktoro fare de la
celfirma kliento. La rilaton
inter la geedzoj plue penetras
memcertaj trafoj, lanĉitaj de
Antonio. Sed mi ne malkaŝu pli.
Por la kompreno de la intrigo
multe helpis la klaraj
teatrovoĉoj de la du aktoroj.
Dankon al Saŝa Pilipoviš el
Serbujo kaj Georgo Handzlik
el Pollando, la duopo, kiu
formas kune la Teatron Verda
Banano.
106

Vidu Vikipedion por scii pli pri iliaj karieroj.
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Teatro DOMA: El la vivo de insektoj
Divadlo DOMA (Teatro DOMA), konsistas el tridek membroj inter 12- kaj 25-jaraĝaj,
kiun administras la Centro de kulturaj servoj en Svitavy, Ĉeĥujo. Ĝi performas sub
gvido de d-rino Radka Oblouková. Hodiaŭ ĉiuj estas studentoj de la loka gimnazio.
En 2013 ili preparis esperantlingvan version de la teatraĵo R.U.R. aŭ terura sonĝo107
de Karel Ţapek, kiun ili prezentis en simpligita formo dum la 98-a UK en Rejkja-viko
kaj pluraj aliaj kunvenoj. Por la UK en Nitro ili preparis alian tea-traĵon de Ţapek kaj
lia frato Josef, El la vivo de insektoj (Ze života hmyzu). Ĝi estas la plej fama verko de
la du fratoj kaj unue sursceniĝis en 1922.
En la ludo vaganto ekdormas en arbaro kaj sonĝas observi aron da insektoj kiuj
reprezentas variajn homajn ecojn kiuj koncernas vivmanieron kaj moralecon: la
kaprica, vana, sed poezia papilio, la idolservema, dung-avida skarabo, la griloj
servantaj al konsumo, kaj la formikoj, kies kreskante meĥaniĝanta konduto muldas
militarisman socion. En la fino la vaganto mortas kaj novnaskito estas baptata.
La antropomorfaj insektoj ebligas la verkiston komenti alegorie al la vivo en
Ĉeĥoslovakujo post la Unua Mondmilito.108
Jarka M. Burien109 skribas pri ĝi Čapek donis viglecon kaj koloron al la teatraĵo kiuj
faris ĝin pli malenua teatra sperto ol R.U.R.110 Kontraŭe la produktaĵo de BBC-a
Televido en 1960 estis recenzita neniige, de kritikanto John Wyver111 kiu nomis la
tekston pretendema kaj nekohera.112
En Nitro la reago de la spektantoj estis io de ne-kompreno kaj ne-kohero. La voĉoj de
la junaj aktoroj ofte estis malfacile aŭdeblaj kaj oni demandas sin, ĉu tia abstrakta
ludo pri la senco de la vivo en 1922 povis entute esti trasentebla de la trupanoj.
Almenaŭ, se la reĝisorino volas, ke la publiko kaptu iom la sencon de la dramo, ŝi
enkonduku la performadon per historia ekspliko pri Ĉeĥujo kaj la aŭtoro.
JD
107

Enhavo: Artefaritaj laboristoj, "robotoj", ekribelas kontraŭ homoj, elmurdas ilin, sed poste
konstatas, ke ili ne kapablas produkti novajn robotojn. Ili petas la lastan, ankoraŭ vivantan
homon pri helpo, sed tiu estas senespera ĝis la momento, kiam aperas du laste fabrikitaj
gerobotoj, kiuj sin amas reciproke, ee kapablas riski la vivon unu pro la alia kaj tiel pruvas sian
homiĝon. La dramo avertas, ke la tekniko povas likvidi nian civilizon. La verko estis tradukita
en trideko da lingvoj. Kompleta teksto ee http://i-espero.info/files/elibroj/eo - capek, karel r.u.r..pdf
108
En tiu tempo la montrado de la ludo kondukis al diversaj politikaj diskutoj, ekzemple en
Britujo (The Insect Play) pri la konflikto inter la faŝismaj kaj komunismaj partioj aŭ ĝi estis
konsiderata kiel reflekto de la vivo en Stalina Rusujo.
109
profesoro en la fakultato de podiaj artoj en Ŝtata Universitato de Novjorko
110
The Columbia Encyclopedia of Modern Drama, Volume 1. Columbia Univ. Press, 2007
111
mem verkisto, filmisto, produktanto por TV kaj historiisto de TV, ee Universitato de
Vestminstro (Westminster)
112
John Wyver, Twentieth Century Theatre: The Insect Play (BBC, 1960), 14 June 2011
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Komentetoj pri kelkaj movadaj aktualaĵoj (mallongigitaj)
Kritiko pri aĉetado kaj produktado de valoraj libroj
La sola vere signifa libro, kiu aperis en la lastaj jaroj, verŝajne estis la historio
de la Eo-literaturo de Silfer/Minnaja. Sed tiu ĉi libro estas intelekte verŝajne
tro altnivela, por ke ĝi trovu amasan sukceson inter ´simplaj´ averaĝaj
esperantistoj, kiuj malmulte interesiĝas pri literaturo kaj kulturo, kaj do restos
marĝena titolo, des pli ke temas pri produkto de LF-koop, kiu ne estas aparte
propagandata de UEA. Same montriĝis, ke la du libretoj de K. Kniivilä113, kiuj
temas pri ekstera temo, ne trovis amasan aĉetkvoton aŭ disvendadon.
…………………….. La saman sorton trafis la libroj ´La arto labori kune´ kaj la
literatura enciklopedio de Sutton, kvankam la aŭtoroj ja estas popularaj, sed
ilia neaĉetado ankaŭ montras totalan malinteresiĝon kaj indiferentecon pri
tiuspeca literaturo. …………………. plej ŝokas la ekstreme malaltaj nombroj
de venditaj ekzempleroj de tiaj libroj.
Andreas Kuenzli

Pri la ekzistoŝancoj de futura UEA:
Indus serioze okupiĝi pri la libro de Galor/Pietiläinen, UEA en konscio de
esperantistoj, sed post kiam lia moŝto prezidanto de UEA kaprice disŝiris ĝin
en la UEA-revuo (decembro 2015), mi timas, ke la koncerna diskuto ricevos
neniun ŝancon, ĉar (tia) kritiko makulas la movadon, kvankam ĝi estus urĝe
bezonata. Fettes estas tia stranga tipo, kiu blokas diskutojn, kiujn li mem
celas lanĉi.
Andreas Kuenzli

Pri retaj kursoj:
La statistikoj de la lingvokursoj, kiuj cirkulas nuntempe en la reto, havigas nur
iluziojn pri kvantoj kaj estas pura trompo. Ĉefa problemo de la Eo-instruado
estas, ke finintoj de komencaj kursoj ne povas trovi taŭgan sekvon, perdas
sian intereson kaj pro tio ofte kabeas kaj malaperas por ĉiam, post la
konstato, ke per Esperanto oni povas fari nenion utilan.
Andreas Kuenzli
Pri la strategia plano:
Jam antaŭ jaroj, kiam (la prezidanto de UEA) prezentis sian bombastan
strategian vizion, mia reago estis negativa, ĉar tiu fantazia vizio neniel kaj
neniam realiĝos (vd. http://www.planlingvoj.ch/UEA-strategio.pdf). Ĉiujn plej
lastajn esperojn la e-istoj investis en la programon de tiu prezidanto, kies
agado finfine elvaporiĝis en la aero. ………………… Sed mi rimarkas, ke en
la Eo-gazetaro oni pli kaj pli malofte raportas pri li kaj lia agado. La profundan
krizon en UEA ilustras raporto pri la ĥimeraj balotoj en la komitato, kiel
okazinta en 2016, kiu bezonas neniun komenton: (Sekvas la enhavo de la
raporto de Johan Derks: "A-komitatanoj ne ŝatas cedi sian lokon al novuloj"
en Balkana Verda Stelo de marto 2016)
Andreas Kuenzli
113

Homoj de Putin kaj Krimeo estas nia. Intertempe aperis nova libro: Idoj de la imperio.
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Pri Esperanto kiel kultura heredaĵo laŭ Unesko:
La agnosko de Esperanto fare de diversaj landaj registaroj kaj eventuale de
Unesko kiel nemateria kultura heredaĵo eble estas la plej originala kaj trafa
ideo. Oni povas plene apogi tiun iniciaton, kvankam ekzistas la danĝero, ke
per tio Esperanto estas registrita en la koncernaj listoj kaj perceptata kvazaŭ
kiel folklorisma objekto de la etnografia muzeo, sen ajna konkreta sekvo por
la (evoluo de la) lingvo mem. …………………. Karakterize estas, ke UEA
havas absolute nenian rilaton, influon aŭ intereson al tiu agado, kiu estis
lanĉita de EDE-Pollando, kvankam UEA estas en „intimaj“ rilatoj kun Unesko,
formulo, kiu komplete perdis sian iaman signifon. Krom eble en maldekstrulaj
medioj, kiuj daŭre adoras ĝin kiel rimedon de paco kaj socia justeco,
Esperanto estas post la fino de la komunismo politike totale diskreditita afero,
ĉefe ĉe la novaj elitoj de la koncernaj ekssocialismaj landoj mem, kiuj
komplete perdis sian intereson pri Esperanto.
Andreas Kuenzli
Surbaze de diversaj mesaĝoj en uea-membroj@yahoogroups.com:
Artikolo 4.3 de la Elekta Regularo114 estas misuzebla, ĉar neniu povas
scii, kiel la Elekta Komitato interpretas “tauga teamo”.
La EK ne mencias, kiujn kriteriojn ĝi aplikas por "taŭgeco". Ankaŭ neniun
estas mencias la regularo. Mi legis nur tri kriteriojn: aĝo, sekso kaj lando
de deveno.
El tiuj nur lando de deveno povas esti kriterio. La aliaj du estas diskriminaj,
kontraŭ maljunuloj kaj viroj aŭ virinoj. Ĉu iuj kandidatoj estis rifuzitaj pro
aĝo, genro aŭ lando de deveno? La raporto diras nenion pri tio.
Multe pli bazaj estas aliaj kriterioj (ne menciitaj en la regularo): 1.
Lingvokono 2. Nivelo de instruiteco 3. Kono de la asocio 4. Fidelo al la
celoj de UEA 5. Nombro da horoj, dediĉotaj mezume semajne al la
funkcio. (Ofte altprofesiuloj fariĝis prezidanto. Ĉu ili havis tempon aŭ estis
nur honoraj?)
Sed plej malĝuste estas ke la Komisiono ne devas malkaŝi kiujn ili invitis
fariĝi kandidatoj kaj kial, kaj kiuj kandidatoj proponis sin mem. Verŝajne
estas ankaŭ ili kiuj rezignas pri mempropono, timante repuŝon.
La ne-kontrolebla libereco de la Elekta Komisiono faras la kandidatigan
proceduron ne-travidebla kaj ekokupas la demokratecon de la Komitato.
Kaj benotu la tago, kiam la statuto difinas, ke ankaŭ kapablaj nekomitatanoj povas fariĝi estrarano !
JD
114

http://uea.org/teko/regularoj/elekta_regularo#e4:
La Elekta Komisiono esploras pri eventualaj kandidatoj por la koncernaj oficoj kaj
speciale pri la kunmeto de taŭga estrara teamo por la sekvanta oficoperiodo; ĝi invitas,
ricevas kaj registras kandidatigojn, kaj kontrolas ilian validecon; ĝi rajtas ankaŭ instigi
la kandidatiĝon de personoj, kiujn ĝi opinias speciale valoraj por la koncernaj oficoj.
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Artefaritaj tutslavaj lingvoj ekde 1666, nun en la reto
El la reto kaj laŭ intervjuo kun slavisto Jan van Steenbergen

Se vi skribas http://steen.free.fr/interslavic/ en la adreslinion de via
komputilo, vi trovos dulingvan portalon pri artefaritaj slavaj lingvoj, kiuj
nuntempe estas uzataj aŭ prilaborataj en la reto. La deziro krei interslavan
lingvon datumas jam de 1666, kiam Juraj Križanić115 verkis Gramatično
izkazanje ob ruskom jeziku116. Li volis per ĝi antaŭenigi tutslavan unuecon
sub la rusa caro kaj unuecigi katolikojn kaj ortodoksulojn kontraŭ
protestantoj kaj turkoj. Li estis kroata katolika pastro.
En la 19a jarcento leviĝis pluraj elstaraj kreantoj de tutslavaj lingvoj 117:

aŭstrosloveno Matija serbo-kroato Matija sloveno Radoslav
Majar118 (1809-'92) Ban (1818-1903)

Razlag (1826-'80)

sloveno Boţidar
bulgaro Grigor
Raiţ (1827-'86) Parliĉev (1830-'93)

Ili ekhavis idealon de unuecigo de ĉiuj (sud)slavaj popoloj, eventuale
fratece en la aŭstro-hungara imperio, sed ne ĉiuj opiniis same119.
En la komenco de la 20a jarcento ĉefe Ĉeĥoj provis krei tutslavan lingvon,
kun pli da atento por sia denaska lingvo. samtempe kun la populariĝo de
Esperanto aperis simpligitaj tutslavaj lingvoj Slovanština (1912) kaj
Slavski jezik (1920). Ĉeĥo Jiří [Jiĵi] Karen, pseŭdonimo de Ladislav
Podmele, verkis en 1956 Mežduslavjanski jezik (interslava lingvo),
bazitan ĉefe sur la rusa lingvo.
La alveno de Interreto kondukis al nova ekfloro. Slovako Mark Huĉko
kreis Slovio en 1999, kiu altiris multe da publika atento, sed ĝi estis apenaŭ
uzata. Fakte ekzistas Vikpediaj artikoloj pri ĝi en trideko da lingvoj, sed ili
traktas la ideon de unu homo kiu estas bazita sur nur unu retejo. Tamen

115

malpli konata estas katolika pastro Šime Budiniš, kiu uzis Slovignsky (1583).
Verŝajna signifo: Gramatika superrigardo de la rusa lingvo
117
vidu https://en.wikipedia.org/wiki/Interslavic_language
118
katolika pastro kaj politika aktivulo
119
Stefan Stratimiroviš (1757-1836), vic-metropolito de Karlovci, Serbujo verkis
traktaton pri tutslava lingvo, en kiu li kontraŭis aspektojn de la laboro de Vuk Karadţiš.
116
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ekzistas kompleta gramatiko, praktike uzebla vortaro120 kaj retpoŝtlisto.
Ŝajnas ke tiu Mark Huĉko estas fantaziema kaj kaŝiĝema figuro, kies
antecedentoj (studfakoj, profesioj, loĝlokoj) estas ne kontroleblaj krom en
la cento da retejoj, kiujn li kreis mem. Huĉko asertas: It is not only a
universal Slavic language but also a universal international language.121
Tio ne povas esti vera por la vortaro, sed estas vero, ke la gramatiko estas
tre simila. laŭ strukturo, al tiu de Esperanto kaj Novial. Ekzemple ne
ekzistas konjugado. Tiel ĝi pretekstas esti konkurencanto de Esperanto.
Nur legu la jenan nepruvitan kaj tre neverŝajnan aserton:
Dum Esperanto estas simpla lingvo, ĝia ĉefa problemo estas, ke ĝi
enprenas vortojn el tro da nerilatitaj lingvoj kaj tial, kiam vi parolas
Esperanton, neniu komprenos vin, se ili ne estas esperantistoj. Aliflanke
Slovio, pro tio, ke ĝi pruntas el proksime rilatitaj lingvoj, povas esti
uzata senprokraste. Uzante Slovion, vin komprenos kelke 400 milionoj
da homoj, eĉ se ili neniam aŭdis pri Slovio.
Mi membriĝis kelkajn retdiskutlistojn de Slovio, sed konstatis, ke la
plimulto de la mesaĝoj estas dulingvaj: angle kaj slovie, kaj ke la lastaj
mesaĝoj estis senditaj en julio 2012! Tamen samtempe estis menciite, ke
slovio@yahoogroups.com havas 945 membrojn!?122 Klare la interslava
lingvo estas malfacile aŭ tute ne komprenebla por ne-slavoj.
Kvin jarojn post alveno de Slovio en la reton nederlanda slavisto (tradukisto kaj samtempeca interpretisto nederlanda-pola) publikigis Slovianski-N,
ne destinita kiel tutmonda interlingvo, sed nur por slavoj. Ĝi havas ĉiujn
karakterizojn, kiuj estas malagrablaj por ne-slavoj: tri genrojn, ses kazojn,
konjugadon ktp, naturisma lingvo, facile komprenebla por slavlingvanoj en
la tuta mondo, ne-lernenda, li diras. Mi intervjuis lin skajpe, por scii, kiun
utilon lingvon nur por slavoj havas. Ne estas "lia" lingvo. Li estis invitita
kunlabori, sed baldaŭ, kun granda diligento, kreis tiom da helpiloj, ke Jan
van Steenbergen, tiel lia nomo, fariĝis la "vizaĝo" de Slovianski. Van
Steenbergen skizas al mi rapidan evoluon de diversaj versioj de Slovianski:
120

37156 leksemoj anglaj-sloviaj, kompare kun 46890 leksemoj en PIV2 (16780
kapvortoj)
121
Ĝi estas ne nur universala slava lingvo, sed ankaŭ universala internacia lingvo. Tio ne
povas esti vera por la vortaro, sed estas vero, ke la gramatiko estas tre simila. laŭ
strukturo, al tiu de Esperanto kaj Novial. Ekzemple ne ekzistas konjugado. Se vi estas
interesita: aŭskultu Jutjub: www.youtube.com/watch?v=IoqHA9go1Bs
122
Aliaj grupoj interslovio@yahoogroups.com kaj www.panslavia.com/forum ĉesis en
2011 kaj slovio2@yahoogroups.com en 2013.
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2006, SlovianskiN, de Jan van
Steenbergen
2006, SlovianskiS

ses kazoj (N
= naturisma)
S=
skemisma

2006, SlovianskiP, de Ondrej
Reţnik k. Gabriel
Svoboda

2009,
Slovianski

prepozicioj
anstataŭ
kazoj (P =
piĝina)

900
Malnovslava
(ortodoksa)

2010
Novoslověnsky

Medţu- 2011, Slovianto, sen
genro kaj
slovjanski
konjugado
(por
(Interkomencantoj)
slava)

2009,
Slovioski

Nun li preferas nomi ĝin simple Interslava.
Esperanto

homo

rusa

человек

ukraina

чоловік

hundo
пёс,
собака
пес,
собака

domo

libro

nokto

letero

nova

письмо

granda
большой,
великий

дом

книга

ночь

дім

книга

ніч

письмо

великий

новий

новый

belorusa

чалавек

сабака

дом

кніга

ноч

пісьмо,
ліст

вялікі

новы

pola
ĉeĥa
slovaka

człowiek
ţlověk
ţlovek

dom
dům
dom

książka
kniha
kniha

noc
noc
noc

list
dopis
list

wielki
velký
veľký

nowy
nový
nový

sorba

ţłowjek

pies
pes
pes
pos,
psyk

dom

kniha

nóc

list

wulki

nowy

slovena

ţlovek

pes

knjiga

noţ

pismo

velik

nov

kroata

ţovjek

pas

knjiga

noš

pismo

velik

nov

serba

човек

пас

књига

ноћ

писмо

велик

нов

makedona

човек

книга

ноќ

писмо

голем

нов

bulgara

човек

дом,
къща

книга

нощ

писмо

голям

нов

Interslava

ţlověk
чловек

dom
дом

kniga
книга

noţ
ноч

pismo
писмо

veliki
велики

novy
новы

пес,
куче
пес,
куче
pes
пес

dom,
hiša
dom,
kuša
дом,
кућа
дом,
куќа

Evoluo de la Interslava vortaro
jaro

2008

2009

2010

2011

2014

2016

nombro de vortoj

1900

3000

4000

8300

12000

15000

Pro sia multa laboro kaj sindediĉo al la slava kulturo Van Steenbergen ricevis medalon "Josef Dobrovský" (fondinto de la ĉeĥa ortografio) de la Ĉeĥa
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registaro. Lia Slovianski aŭ laŭ la moderna nomo Interslava estas tielnomata zona lingvo. Ĝi ne strebas al disvastiĝo ekster la slavujo. Ĝia pretendo estas modesta, sed esenca. Slavo, kiu volas uzi ĝin, ne devas senti, ke
ĝi estas fremda lingvo. Ĉar la lingvo estas naturisma, la skribanto devas
nur malmulte modifi sian propran lingvon kaj per tio oni konservas sian
identecon rilate al sia komunikanto. Uzi Interslavan ne generas fremdiĝon.
Unuecigi slavhojn en lingva komunumo estas alta idealo, sed apenaŭ plu
vivas, pensas Jan. Li ankaŭ apenaŭ reagas al mia sugesto, ke Eŭropo kun
tri zonaj lingvoj havus ioman protekton kontraŭ la voremo de la angla: slavoj uzas Interslavan, latinidanoj parolos la francan kaj ĝermanoj la anglan.
En Fejsbuk oni trovas grupon "Interslavic Language", kiu mencias: "3800
uzantoj parolas tion". Ekzistas dek unu diskutejoj, kie Interslava foje estas
pridiskutata123, retejaj vortaroj inter pluraj malsamaj slavaj lingvoj kaj la
angla, kaj inter la germana kaj la sorba, kaj la periodaĵo Slovanská Unie124,
aperanta en ĉeĥa, slovaka kaj interslava.
Jen la Patronia en latina skribo:
Otče naš
Otče naš, ktory jesi v nebesah,
nehaj svęti sę imę Tvoje.
Nehaj prijde krålevstvo Tvoje,
nehaj bųde volja Tvoja, kako v nebě tako i na zemji.
Hlěb naš vsjakodenny daj nam dneś,
i odpusti nam naše grěhi,
tako kako my odpušćajemo našim grěšnikam.
I ne vvedi nas v pokušenje,
ale izbavi nas od zlogo.
Ibo Tvoje je krålevstvo i moć i slava, na věki.
Jan van Steenbergen
Amin.
Johan Derks

Retaj kursoj
En la marta numero de 2016 de Balkana Verda Stelo estis listeto de metodoj
por slavlingvanoj, sed la listo jam kreskas. Nun por ĉeĥoj kaj kroatoj ankaŭ:
www.learn.esperanto.com/de. Por informoj pri aliaj metodoj kroatoj telefonu
00385-1-4617550 aŭ skribu al esperanto@zg.t-com.hr, rumanoj al
m.vochin@gmail.com.
123

Slovianski Forum, Slavopedia, Conlanger – Polskie forum językotwórców, How-tolearn-any-language.com, Lingvoforu.net, Skycrapercity.com, Slavic Unity, Slavija, Slavsk
Beseda, Slovanské fórum, Wordreference.com
124
http://slovane.org/su. Informoj pri la 16a Internacia Kongreso de Slavistoj 20-27an de
aŭgusto 2018 en Beogrado troveblaj en www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/
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Forpasis Detlev Blanke
Ni esprimas fortan bedaŭron pri la forpaso de
Detlev Blanke (1941-2016). Li forpasis la 20an de
aŭgusto pro naĝakcidento. Plej konata li estis pro
sia prezidanteco de prezidanto de Gesellschaft für
Interlinguistik (Societo pri Interlingvistiko,
Berlino) kaj redaktado de centoj da sciencaj studoj,
artikoloj, eseoj, recenzoj kaj ĵurnalismaj
publikigaĵoj. Legu priskribon de lia aktiva vivo en
http://edukado.net/biblioteko/panteono?iid=78

La letero de fremda soldato125
de Adil Olluri
Kara virino,
Unue, mi pardonpetas pro mia ignoreco kaj manko de ĝentileco ke,
tiun tagon, mi ne demandis vin pri via
nomo, tial mi alskribas vin, ne men-ciante
vian personan kaj familian nomojn.
Kvankam mi ne scias kiel oni vokas
vin, neniam mi povis forgesi vian vizaĝon
palan kaj pulvorizitan, certe fuĝante aŭ
sin kaŝante ĉe iu monto-kaŝangulo. Mi ne
povas forgesi tiujn ĉielkolorajn okulojn,
elverŝintajn larmotorentojn, kiomfoje ili
alrigardis min, tiaspeca koloro, dum en la
viaj, kara nekonatino, oni ne povis
rimarki eĉ plej etan brilon kiun povas havi
la inaj okuloj. iel ŝajnante al mi kvazaŭ ili
malpligrandiĝis aŭ tute perdiĝis kiomfoje
ili renkontis la miajn.
la aŭtoro el Kosovo (1984-)
La veron dirante, ekde tiu tago, mi
apenaŭ vidis tiajn okulojn kiuj donis nur ĉagrenon, kvankam mi ĉeestis
ankaŭ en multaj aliaj virinaj suferaĵoj kaj afliktoj. Sed ne, tamen en la ties
okuloj ekzistis ia speco de lumo, dum en la viaj, kara nekonatino, oni ne
125

Parto el ―Shumë rrugë dhe një rënie‖ (Multaj vojoj kaj deklivo)
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povis rimarki eĉ plej etan brilon, kiun povas havi la inaj okuloj.
Ŝajnis min, ke ili malheliĝis kaj vidis nenion alian en la mondo krom
la kvar muroj kaj sin pretis ekvidi la seksan perforton, kaj poste eble ankaŭ
la morton, kion ili atendis de momento al momento, kiel ion preskaŭ
naturan en tiuj horoj.
Ili atendis tiun aferon, de kiu apenaŭ oni povas eskapi, kiam vi alfrontiĝas
kontraŭ masklo armita kaj uniformita, parolanta la serban lingvon, de kiu,
vi, nekonata karulino, sciis neniun vorton. Mi ne povas forgesi la poluritan
blankecon de via hararo, nelavita kaj vaksita per kotaj makuloj, trafintaj la
frunton kaj vian maldekstran vangon. Kaj, supertute, mi ne povas forgesi
vian timon pro mi, viajn tremojn, kiomfoje mi rondiradis en tiu malvasta
ĉambro, havinta nur etan fenestron, tra kiu apenaŭ penetris iu lumradio de
tiu suno de majfruo, ne tiom varma.
Jes, ja, tiel estas! Tre bone mi rememoras tiujn tagojn. Estis la
komenciĝo de majo, kiam suno ekzistis, sed varmo ne estis, kiam de fojo al
fojo pluvis, sed oni ne povus plendi pro malvarmo. Estis la mezo de la
printempo, kiam anstataŭ la floroj ekĝermis domruinaĵoj, kiam anstataŭe
oni sentu la aromon de la matena roso, niaj spiritoj estis adstringitaj pro la
sanga aromo kaj de la mortintaj ne entombigitaj spiritoj dum longaj tagoj.
Estis someraj tagoj kaj ni estis verdigintaj (grizigintaj?) la naturon per la
fumo kaj flamo de niaj armiloj. Do, kara nekonatulino, tiuj tagoj estis
frenezaj, tiu horo estis stulteca, kiam ne la sorto, sed la soldatoj sub mia
gvidado, venigis vin al la mia ĉambro.
Mi ne povas imagi kion vi intencis, kion vi revis dum la unuaj horoj de
tiu tago, antaŭ ol oni venigu vin ĉe min. Eble vi estus dezirinta ke, kune
kun via amanto aŭ via edzo eskapu de tiu timego, kie la morto pro fusila
kuglo, grenadeksplodoj kaj la ponardoj de miaj soldatoj fariĝis kutimaj
ĉiutagaĵoj, kiam mortigi viron aŭ seksperforti virinon, parolantan en iu
malama lingvo, estis ja ago tiel normala kaj malvarmsanga, kiel povas esti
la trinkado de la matena teo aŭ kafo.
Eble vi estis fraŭlino kaj deziris ke, kune kun la gepatroj, aŭ viaj
gefratoj eskapi de tiu lando, kiu tiutempe fariĝis pli terura ol la infero, per
kiu timigis la homojn nia longbarba altekleziulo (serba popo?), malbeninta
tiun inferon, kiu ne estis sciata kiuloke troviĝis, sed li benis tiun ĉi alian
inferon, kiun li povus vidi per siaj propraj okuloj. Eble vi estas pensinta ion
pli belan, kiu pli agrable eksonus en la homa orelo. Ĉu mi povas scii tion!?
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Dume, mi en tiuj horoj de tiu antaŭtagmezo, havis nur unu penson
turniĝintan dum longa tempo en mia kapo. Mi estas imaginta min
promenanta tra la bulvardoj de mia urbo kun mia amantino, Milena, kun
kiu mi estas konatiĝinta ekde unu jaro, kaj ĝuste la tagon kiam ŝi estis
trapasinta la lastan ekzamenon. Dum tiu aŭroro, ekaperis ĉe mi ŝia rideto,
ege mankinta en tiuj malicaj tagoj. Mankis al mi ŝiaj vortoj, plenaj je vivo
kaj dolĉeco, kiujn mi aŭdis neniam.
Tiom multe mi malamis tiun tagon, dum tiuj matenaj horoj, mia
honorinda nekonatulino, kiom mi koleriĝis kun mi mem kaj kun la
uniformo portata de mi, ĉar anstataŭ ke tiujn momentojn mi estu kun ŝi,
festante la unujariĝon de nia rilato, mi devos kuradi kun aŭtomatiko
surŝultre tra la vilaĝoj kaj malvastaj stratetoj de via lando.
Kun Milena mi disiĝis tuj post la fino de la milito, pli precize unu
monaton post kiam mi eliris el la hospitalo, kie mi restadis longajn
semajnojn pro longa sensukcesa operacio, kies rezultato estis ankaŭ la
amputiĝo de mia maldekstra gambo. Certe ŝi ne plu volis kunvivi kun eksa
disfalinta militisto, kiu, krom la fakto ke li perdis sian gambon, kaŭzis
perdojn ankaŭ al la diina ŝtato (Serbujo?), de kiu, nedezirinde estis jam
amputita unu ties parto.
Ho, mia nekonatulino, kiom malbone mi sentiĝas ke mi ne povis
ekspliki dum tiuj momentoj kial tiu tago estis tiom grava por mi. Neniel mi
povis klarigi, ke ankaŭ mi, distinge de miaj soldatoj, sciis neniun vorton el
via lingvo, kaj vi nur ploris, ne eligante alian sonon el la buŝo. Mi jen foje
sidis sur tablo fronte al la pordo, kaj jen foje rondiradis tiun malvastan
ĉambron, kies muroj estis malpuraj kaj tiom multe ellasis mucidon, kvazaŭ
ĝi estis infera kaŝangulo abomeninda. Al la timego de tiu ĉambro aldoniĝis
via vekriado, terure kortuŝa, kiomfoje mi rigardis vin rekte al la okuloj aŭ
kiomfoje mi alproksimiĝis vin pli ol duonmetron.
Ju pli multe mi admiris vin kaj ju pli multe mi alproksimiĝis, en miaj
okuloj vi similis al mia amantino belgrada. Sekundon post sekundo kaj
minuton post minuto, la hararo, la vizaĝo, la frunto kaj viaj okuloj
rememorigis min pri mia Milena, kaj tiu simileco kreskis en miaj okuloj de
momento al momento. Mi ne scias, ĉu mi havis nur imagajn perceptojn
dum tiu momento aŭ ĉu tio estis sorta hazardo ke en la unujariĝo de la
rilato kun mia amantino ekaperu al mi ŝia sozio126, kaj en kiaj
126

figursenca uzo de la greka vira nomo Sozio laŭ komedio de Plaŭto: egal-aspektanto
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cirkonstancoj do...Kiel milikaptitino, kiun mi devus seksperforti kiel ĉiujn
ceterajn, kaj tiun en ŝima ĉambro, kiun oni ne uzis por iu alia celo, sed
fakte mi ne povus fari. Kiomfoje mi provis ektuŝi vian hararon, krom viaj
larmoj kiuj debuligis mian animon, ekaperis antaŭ mi la ridetema vizaĝo de
Milena, tiel bela kaj delikata kiel ĝi estis, atendante min rande de la
bulvardo kun sia ĉielblua teko kaj multnombraj libroj en ĝi.
Pro tio kaj nur pro tio mi ne povis ektuŝi vin kaj, kiam mi manpremis
vin, vi ellasis voĉon terure vekrian, kio ja pikis min korprofunden. Mi ne
plu kuraĝis teni vin tie kaj mi eligis vin el tiu mizera ĉambro. Ĉiuj miaj
soldatoj alrigardis min mirigite kaj oni supozis (divenis?) pri la loko kien
mi estis kondukanta vin, dum vi ploris kaj nur ploris, kaj mi nenion diris.
Eble vi estis certa ke vi estis iranta nereveneble al la morto. Eble, antaŭe vi
dezirus morti ol travivi tion, kion vi atendis.
La soldatoj, kiujn mi kapablus mortigi ĉiujn, se mi ekscius ke ili estis
mantuŝintaj vin, ne demandis min aŭ ne aŭdacis demandi min pri io kaj,
mantirante vin, mi survojiĝis al via vilaĝo kaj kondukis vin ĉeranden de iu
altaĵo, kie klare dividiĝis la linio inter la niaj kaj viaj soldatoj, inter kiuj,
kelkiu povus esti ankaŭ via frato. Malsupre de tiu altaĵo estis eta torento,
malantaŭ tio, per mia binoklo, mi vidis kelkajn najlonajn dometojn. Kaj,
ĵus mi vidis ilin, mi demetis la binoklon de miaj okuloj kaj ellasis vian
manon. Mi signis al vi, ke vi foriru, sed vi ne kredis, timiĝis, rigardis min
adstringe kaj dubeme. Eble vi estus pensinta ke mi pafmortigos vin
surdorsen aŭ tio estis simple mia trompaĵo.
Vidante vin kiel vi flugiris de mi kaj cerbumante kial mi ne povis diri
al vi, ke mi ne seksperfortos vin, samkiel la ceterajn virinojn, aŭ almenaŭ
kial? mi ne eksciis vian nomon, neatendite, min frapis du kugloj, unu sur la
genuon kaj la alia subripen, kiuj faligis min surteren kaj lasis min mortinta
sur tiu verda bordo, kie la freŝa herbo ruĝiĝis per mia sango.
Honorinda mia nekonatulino, eble vin neniel impresos la fakto, ke mi
alskribas vin kaj ĉi tiu letero de fremda soldato neniam surfalos vian
manon. Eble vi estas mortigita dum tiu terura tempo, kiam la morto
postsekvis nin ien ajn, kien ni iris. Tiam ni eskapis la morton, dum nun mi
ne plu foriros...
enesperantigis Bardhyl Selimi
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Ŝercoj de Jadranka Mirić:
Konkerulo
Dum ekzercado la angla verkisto Shakespeare [Ŝekspir] rimarkis aktoron
parolintan kun bela fraŭlino. Li venis scivole al ili, aŭdinte kion ŝi
ekflustris.
- Je la deka! Ekfrapu la pordon tri fojojn kaj al mia demando kiu vi estas,
respondu: - Riĉardo la tria.
La granda verkisto kiu tre amis virinojn venis iom antaŭ la deka, eldiris la
signalvorton, por ke ŝi enlasu lin eniri la hejmon.
Sed je la antaûe aranĝita tempo venis ankaŭ la amanto.
Ŝekspiro malfermetinte la fenestron teneravoĉe demandis: - Kiu estas?
- Riĉard la tria - aûdiĝis la respondo.
- Vi venis malfrue, tenervoĉe flustris la verkisto, aldonante –Vilhelmo la
konkerinto jam mastras la fortikaĵon!
Librotenisto
Konata franca komikulo Fernandel, antaû sia famiĝo kiel aktoro,
perlaboris sian panon dum multaj jaroj kiel librotenisto. Je demandoj kiel
li povis realigi tiajn monotonajn laborojn, li respondis ĉi tiel: - Neniel ĝi
estis monotona profesio, - ekscitite diris li - Vidu, en ĉiuj miaj kalkuladoj
ĉe multiplikado mi neniam ricevis la saman rezulton!
Fripono
Jugisto George Jeffrey [Ĝorĝo Ĝefri] estis tre akra rilate al akuzantoj.
Foje li ekpuŝis la sidantan akuzanton per sia bastono dirante: - Je la fino
de ĉi tiu bastono estas granda fripono!
- Vere estas, sed je kiu fino? - respondis la akuzanto.

KER en Subotica, Serbujo 2016
Esperanto-societo ―Tibor Sekelj‖ en Subotica organizis la duan fojon KERekzamenon je niveloj B1, B2 kaj C1 – kadre de la 5a Tutmonda Ekzamen-tago.
Ekzameniĝis entute 137 personoj en 15 urboj de 11 landoj.127
La 4-an de junio je la 9a Katalin Kovats lanĉis la sesion de-el Hago. Stefan
MacGill por UEA ĉeestis la sesion en la Politeknika Lernejo. Partoprenis kvin
kandidatoj; tri ĉe nivelo B1, unu B2 kaj unu por C1.
127

Tokio, Seulo, Busan, Hago, Londono, Subotica, Parizo, Lannion, Limoĝo, Sabadell. Kelkajn
horojn poste komenciĝis la sesioj en San Francisko, Bonaero, Kuritibo, Maceio kaj Managvo.
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La ekzamenatoj ĝenerale estis kontentaj. Disdono de la atestiloj por la sukcesintoj
okazos en Nitra dum la 101-a Universala Kongreso.
Post la KER-ekzameno komenciĝis kultura programo, kiun ĉeestis krom la
ekzamenitoj, organizantoj kaj helpantoj, dudeko da interesitaj esperantistoj kaj
simpatizantoj de Esperanto. Stefan MacGill rakontis atentokapte pri ―Nepalo - la
pordo restas malfermita‖, s-ro Petroviš pri „ILEI-konferenco en nuksa ŝelo‖ kaj
Atila Pejin pri ‖La kolektaĵo de Tibor Sekelj en la Urba Muzeo en Senta‖. Post
deklamo kaj muziko de Suboticaj lernejanoj. Radojica Petroviš organizis lingvan
kvizon kiu celis rekonojn de unuopaj vortoj laŭ mandesegnaĵoj sur la tabulo. Tio
estis amuza kaj utila ludo!
el raporto de Kristina Kujundžić

Kiel "movadiĝas" Esperanto en Ĉinujo?
La situacio de la movado en Ĉinujo estas tre malsama ol tiu de aliaj landoj.
Ĉina Esperanto-Ligo kaj El Popola Ĉinio, kiun mi redaktas, estas ambaŭ
departementoj de Ĉina Internacia Eldon-Grupo. ĈEL prizorgas ankaŭ pri
kulturaj interŝanĝoj kun eksterlando.
En Ĉinujo, male al aliaj landoj, ni ne devas konvinki la registaron adopti
Esperanton, ĝi jam ricevas oficialan ŝtatan subtenon. Ĉiu urbo kaj provinco
rajtas havi sian oficialan Esperanto-asocion kaj ricevi ŝtatan subvencion
por tio; en kelkaj lernejoj Esperanto estas instruata, sed mankas tiu
idealisma entuziasmo kiun oni konas alilande.
Mi identigas du grupojn en Ĉinujo: tiuj, kiuj konsideras Esperanton kiel
hobion, kaj tiuj, kiuj profesie okupiĝas pri Esperanto. Profesiaj
esperantistoj uzas Esperanton kiel laborilon, kutime ne vere interesiĝas pri
la lingvo, dum hobiuloj ofte nur volas interŝanĝi kun eksterlando, aŭskulti
Muzaikon, legi tekstojn, sed ĉefe babili kun homoj per Interreto.
Grupoj abundas en WeChat128, la plej populara telefona aplikaĵo en Ĉinujo,
kaj ili plej ofte uzas la ĉinan. La enhavo estas la sama stultaj babiladoj kiun
ni vidas en diskutoj ĉe Fejsbuk.
laŭ retmesaĝo de Rafael Zerbetto,
A-komitatano de Brazila Esperanto-Ligo

128

"Ni ĉatas" estas apo (aplikaĵo), elŝutebla al smartfono, tabula komputilo aŭ PK por ĉati.
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La disputata litero ĥ
Por kelkaj etnoj la elparolo de la litero ĥ129 konstituas problemon, ĉar
tiu fonemo (sono) ne ekzistas en ilia lingvo. En kiuj aliaj lingvoj ĝi
ekzistas? Surbaze de Vikipedio mi trovis, ke la fonemo ĥ estas en 30
eŭropaj lingvoj: la bulgara, ĉeĥa, dana, skot-angla, finna, franca, germana,
greka, hispana, hungara, irlanda, jida, limburga, litova, luksemburga,
makedona, manksa, nederlanda, norvega, okcidentfrisa, pola, rumana, rusa,
serbo-kroata, skotgaela, slovaka, slovena, sveda kaj ukraina. Tio unu pli ol
la fonemo ĵ130, tri pli ol por ĝ130 (La rezulto dependas de tio, kion oni
konsideras aparta lingvo, ĉu oni alkalkulas ankaŭ la sonon ĥ kaj ĉu ĝ oni
rigardas en iu lingvo kiel unu fonemon aŭ du fonemojn.) kaj dek kvar pli ol
por c131.
Estas interese scii, kiuj estas la plej disvastigitaj tutmonde fonemoj. Laŭ
la datenbazo UPSID132, kiu registras detalojn pri 451 lingvoj, t.e.
proksimume 10% de ĉiuj lingvoj surtere, la dek plej uzataj fonemoj estas
m (425 lingvoj), k (403), i (393), a (392), j (378), p (375), u (369), n (237), e
(186), o (181 lingvoj). Se oni kombinas tiun liston de Corvi Zeman133 kun
tiu de Logan Streondj133, neglektante malgrandajn diferencojn inter
fonemoj, ekzemple inter voĉa vela nazalo [ŋ] (la unua n en dankon, ng en
angla sing ktp) kaj voĉa postdento-karna nazalo [n] (la lasta n en
dankon),oni povas daŭrigi la liston de frekvencoj per w, b, h, g, glota halto
129

senvoĉa vela aŭ uvulara frota konsonanto, vidu Voiceless_velar_fricative ([x]) kaj
Voiceless_uvular_fricative ([σ]) en Wikipedia (Vikipedio)
130
Ambaŭ fonemoj troviĝas en la lingvoj albana, angla, bulgara, ĉeĥa, franca, germana,
hungara, itala, kaŝuba, limburga, litova, makedona, okcidentfrisa, okcitana, pola,
portugala, rumana, serbokroata, slovaka kaj ukraina, la fonemo ĵ aldone en la lingvoj
greka, hispana, judhispana, korsika, latva, livona, lombarda, nederlanda, rusa kaj slovena.
La fonemo ĝ aldone en la feroa, jida, sardina, silezia kaj skotgaela (ĉefe laŭ
Voiced_palato-alveolar_affricate).
131
Troviĝas en 16 eŭropaj lingvoj: albana, angla, baska, dana, franca, germana, greka,
itala, kataluna, luksemburga, malta, nederlanda, okcidentfrisa, platgermana, portugala kaj
sardina (ĉefe laŭ Voiceless_alveolar_affricate en Vikipedio).
En la belorusa, bulgara, ĉeĥa, hispana(?), hungara, kaŝuba, latva, makedona, malta, pola,
rumana, rusa, slovaka, slovena, suprasoraba, ukraina oni uzas varianton de c ([ts], neretirita postdentokarna konsonanto), kiu havas la IFA-simbolon ts (plakita postdentokarna konsonanto). (IFA = Internacia Fonetika Alfabeto)
132
UCLA signifas Universitato de Kalifornio en Losanĝeleso, UPSID estas la mallongigo
de UCLA Phonological Segment Inventory Database (UCLA datenbazo de inventaro de
fonologiaj segmentoj)
133
https://www.quora.com/What-are-the-most-common-phonemes-among-all-language
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([ʔ]), s, ĉ, ŝ, t, f, l, nj, l, d (d en 120 lingvoj, 27%) ktp. Ĉiuj fonemoj de la
esperanta alfabeto estas en tiu listo, krom la supre menciitaj ĥ, ĵ, ĝ kaj c.
Kial la litero ĥ estas malpli populara ol la litero c ? Rigardu la frekvencojn
de jenaj malpli popularaj literoj en la kapvortoj de Reta Vortaro134:
c
j
z
ĝ
h
ŝ
ŭ
ĉ
ĵ
ĥ
2897

2238

1787

1400

1089

977

921

914

771

1,3%

1,0%

0,8%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

276
0,1%

Kiel beboj lernas prononci vortojn kun malfacilaj litero? Mi legis ie:
La gvida regulo estas, ke sono kiu estas produktita per buŝpartoj kiuj
kaŝiĝas kiam vi parolas estos poste kaptita. Kiam tio okazas, la infano
povas ne rigardi vian buŝon kaj vidi kiel tiu sono estas produktata.
Tial ili facile reproduktas sonojn kiel "ma", "ba" kaj "da" kaj ili estas
la nomoj de la plej gravaj personoj por la infano: la gepatroj.
Ĉu vi scias kiel nomiĝas la buŝparto kie vi produktas la literon ĥ?
La palata velo (pro simileco kun velo sur ŝipo, la palato).
konsonantoj
Dento-

Post-den-

karna

to-karna

tipo:

Lipa

Naza

m

n

senvoĉa

p

t

k

voĉa

b

d

ɡ

Eksploda
Ekfrota
Frota

senvoĉa

c

voĉa

Palata Vela Glota

ĉ
ĝ

senvoĉa

f

s

ŝ

voĉa

v

z

ĵ

Vibra

r

Alproksimanta

l

ĥ

j

ŭ

Klare, ke la literoj g kaj ĥ, formataj per alproksimigo de la lango al la
palata velo kaj la h dum paso de pulma aero tra la gloto135, estas pli
malfacile lerneblaj elparoli ol la buŝantaŭaj konsonantoj. Tamen la

134
135

www.reta-vortaro.de/revo/
[h] estas akustike identa kun sekvonta vokalo, sed sen vibrado de kordoj.

h
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sekco de la buŝkavo kun la lokoj de artikulacio
fonemoj h kaj k estas monde "popularaj" (uzataj en respektive 279 kaj 403
el 451 lingvoj).
Same kiel h ankaŭ la fonemo ĥ estas lernebla, sed ekzercoj por ekzemple
francoj kiuj ne havas tiujn literojn en sia lingvo, ne ekzistas. Trejni komencantojn en tio devus esti la tasko de Esperanto-instruistoj en Francujo.
Bedaŭrinde la Akademio de Esperanto, kies tasko estas konservi la
unuecon kaj ordan evoluon de la lingvo, kreis parojn da oficialaj vortoj kun
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sama signifo, por ebligi al homoj anstataŭigi ĥ per k:
anarĥio, anarkio; arĥaika, arkaika; arĥaismo, arkaismo; arĥeologio, arkeologio;
arĥeologo, arkeologo; arĥipelago, arkipelago; arĥitekto, arkitekto; arĥitekturo,
arkitekturo; arĥivo, arkivo; hierarĥio, hierarkio; ĥirurg(i)o, kirurg(i)o; ĥemio, kemio,
meĥaniko, mekaniko; meĥanismo, mekanismo; teĥniko, tekniko.

La rezulto fariĝis konfuzo: Kelkaj e-istoj komencis ŝanĝi aliajn oficialajn
vortojn: paroĥo  paroko, monaĥo  monako, ĥoro  koruso. Alia formis novan
vorton surbaze de la vorto arĥaismo: arĥaa, tiel ke nun ekzistas kvar formoj:
arĥaja (Zamenhofa), arĥaika, arkaika kaj arĥaa136. Oni formis teknologio anst. la
etimologie pli ĝusta teĥnologio, patriarko anst. patriarĥo, Mikaelo anst. Miĥaelo,
kaoso anst. ĥaoso, Antiok(i)o anst. Antioĥ(i)o, mitokondrio anst. mitoĥondrio,
hipokondrio anst. hipoĥondrio ktp. Ĉiuj tiuj vortoj havas grekan devenon kun ĥ.
Sed ankaŭ ĥ en vortoj el slavaj lingvoj estas ŝanĝataj en k: Valako anst.
Valaĥo137.

Aldone la litero ĥ plene taŭgas por esperantigo de germanlingvaj urbonomoj: Muniĥo (pli internacia ol Munkeno), Ĥemnico, Liĥtenŝtejno, Zuriĥo,
hispanaj kulturaĵoj ĥoto (danco) kaj Don Ĥuano (anst. Don Ĵuano), mongola
titolo ĥano kaj nederlanda ŝipospeco jaĥto (Zamenhofa, anst. jakto).
Al kiu utilas tiu reformismo? Kiel eblas, ke oni oficialigas vortojn paroĥo,
monaĥo, ĥoro, kiuj post kelkdeko da jaroj fariĝis malnovmodaj en la okuloj
de iuj? Ĉu oni erare oficialigis ilin?
Tia agado estas ne permesita laŭ la Fundamento. Nur se iu vorto, litero aŭ
esprimo estas tro ne-oportuna, la Akademio povas rekomendi novan
formon. Sed estas absurde rigardi la ekzistadon de la litero ĥ en tiuj vortoj
kiel tro ne-oportuna, ĉar francoj kaj eble angle parolantoj ĝenerale ne
komprenas, ke ili devas lerni la prononcon. Kaj la formoj kun fonemo ĥ
estas la solaj aŭtentikaj, ĉar enprenitaj el la greka, kie oni prononcas ilin
tiel, kiel ankaŭ en la slavaj lingvoj, la nederlanda, germana, hispana ktp,
kvankam eble notitaj per alia litero: psiĥo138. Vidu aliajn argumentojn
favorajn al ĥ en https://eo.wikipedia.org/wiki/Ĥ.
Bedaŭrinde ne ĉiuj slavaj esperantistoj konscias pri la graveco de la
fonemo ĥ en Esperanto. Ĉeĥoj kaj slovakoj konas en sia alfabeto h pro la
fonemo h kaj ĉ por la fonemo ĥ. Do ili ne havas problemon distingi la du
sonojn kaj transskribas ch en propraj nomaj en ĥ Esperante.
136

PIV eĉ havas la kuraĝon mencii nenion sub la kapvorto arĥ-, krom referenci al ark-.
pole: Wołoch, serbokrate/bulgare: Vlah (влах), ukraine: Волох, ruse: Валах ktp.
138
Dek du lingvoj uzas vorton similan al psiĥo kun ĥ-simila sono, dek tri lingvoj kun ksimila sono, la franca kun frota sono [ɣ] (voĉa vela frotanto)
137
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Grekoj ne havas la sonon h, sed ilia litero χ (ĥ) neniam estas transskribita al
la Latina alfabeto en h, ĉiam en ch. Tial ankaŭ ili ne konfuzas h kaj ĥ kaj
ekzemple skribas ĝuste Arĥimedes.
Sekvaj slavaj alfabetoj havas la fonemon ĥ, sed ne la fonemon h: kroata,
slovena (ambaŭ latine skribitaj), bulgara, makedona, rusa, serba (tiuj kvar
cirile skribitaj).
Slavlingvanoj facile eraras, ekzemple
- Serbaj esperantistoj kiuj skribas Mihajloviĉ anst. Miĥajloviĉ, (estro de
ĉetnikoj, kiuj volis post venko je nazioj restarigi la reĝlandon sub
Karadjordjeviĉ)
- Maŝina traduko por Vikipedio produktas "li estis konvinkita, ke la
Vlahoj de la Moglena valo estis …" (kion vikipediistoj poste
miskorektas al Vlakoj anstataŭ Vlaĥoj).
- Rusaj esperantistoj kiuj skribas Ĉehov anstataŭ Ĉeĥov.
- En Bulgarujo ekzistas Esperanto-societo "Христо Козлев", kion oni
transskribas en "Hristo [Ĥristo] Kozlev".
- Ekzistas pluraj bulgaraj nomoj komenciĝante fonetike per Zaĥ, kiujn oni
emas skribi kiel Zah...: Zahari, Zaharieva, Zaharova, Zaharakis.
- h en propraj nomoj en la kroata estas proksimume elparolataj kiel ĥ
(ankaŭ h), sed kroataj esperantistoj ne transskribas ilin. Ankaŭ
okcidenteŭropanoj tial elparolas h: Hedvig, Haris. Sed nomojn kiel
Hrvoje, Hrvat mi ne trovis en Esperanto, ĉar eventuala transskribo
evidente devus esti Ĥrvoje, Ĥrvat.
JD

Helpo al Esperanto-instruantoj kaj orfaj infanoj en Afriko
Raportas Joel Muhire: ―Mi loĝas en Rutshuru [Ruĉuru], urbo en la
nordorienta parto de Kongio DR. Ni kreis en 2009 klubon, Verda StelanoKlubo (V.S.K). En 2012 Esperanto havis duonhoran spacon en la loka
radio Racou FM, tamen tio daŭris nur du monatojn pro akraj sekurecaj
malordoj. Mi fuĝis al Ugando. Reveninte hejmlanden en januaro 2014, mi
daŭrigis mian propagandeman laboron, rezulte de kio mi sukcesis persvadi
la estron de la radio Alliance FM, s-ro John Koraho, pri la neceso ekinstrui
Esperanton per sia radio. La kurso duonhora de tiam ĝis nun okazas regule
ĉiun mardon kunlabore kun VSK kaj tiel ni atingas grandan publikon.

23

En Aprilo samjare, mi vizitis Pastoron Ngango Muhima kune kun
s-ro Honoré Sebuhoro petcele enkonduki Esperanton en sian elementan
orfan lernejon Njiwa. Li favore aprobis. Li komprenis ke valoras tiu lingvo
neniesgenta, amikiga kaj
taŭga ilo por forneniigo de
lingva diskriminacio kaj
tribismo nocantaj la nunan
socian tavolon, kaj ke ĝi
kontribuas al la pacokonstruado en la mondo. Ni
decidis apartigi la lernantojn
laŭ lego- kaj skribo-kapabloj.
S-ro
Obed
Niyonchuti
[Nujonĉuti] helpas ĝardenisti
la baznivelajn lernantojn kaj
Joel Muhire la ceterajn. Dum
la ĉiusemajna radi-emisiado,
mi invitas du aŭ tri lernantojn
por poem-deklami aŭ kanti,
reagoj de la aŭskultantoj ne mankas. Post hezita komenco, la lernantoj
ekŝategas Esperanton tiel ke ili petas lerni plu, eĉ libertempe. Nia orfa
lernejo Njiwa bezonas lern-instigajn esperantaĵojn por lega ekzercado,
flagon, komputilon, fotilon k.s. Se vi iumaniere pretas subteni nin, ni
antaŭdankas.
Manuel Rovere por Kongio
Manuel Rovere monvarbas por la du bazaj lernejoj, Njiwa kaj Bethanie
Remera, en distrikto Rutshuru, Norda Kivuo.
Li proponas kontraŭ pago de nur €9,99 la muzikajn albumojn "Duonvoĉe...
tutkore" kaj poste ankaŭ la albumojn "Ĉu plu ekzistas Amo?", "Mirindaĵo"
kaj "Dankas mi la vivon".
La tuta enspezo iros al du Esperanto-instruistoj en Afriko: Joel
Muhire kaj Honore Sebuhoro por iliaj orfoj. Eblas ankaŭ aĉeti unuopajn
kantojn po 0,99 €.
Por scii pri la homoj tie kaj la projekto, iru al www.maklerejo.de kaj klaku
sur
Esperanto
en
DR
Kongo.
Iliaj
retpoŝtadresoj
estas
joelmuhire0@gmail.com kaj honsebn@gmail.com. Jen la ligilo por aĉeti:
https://www.facebook.com/manuelkantas/app/190322544333196
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Simboloj de faŝismo, ekskuzebla tradicio en Kroatujo?
Historia reviziismo en sia malvasta signifo estas disvastigo de la konvinko, ke
la nombro de judaj viktimoj dum la dua mondmilito, kalkulita je proksimume
ses milionoj, estas troigita pro politikaj motivoj de kontraŭnaziistoj. Konata
revizionisto estis la brito David Irving, kiu eĉ negis la holokaŭston kaj pro tio
estis kondamnita en 2000.139 Ankaŭ la kroata historiisto kaj poste prezidento
Franjo Tudjman (1992-1995; 1997-1999) publike reĵetis la aserton pri ses
milionoj da judaj viktimoj dum la dua mondmilito140.
Certa grado de reviziismo estas ankaŭ atribuata al la hodiaŭa ministro de
kulturo en Kroatujo, Zlatko Hasanbegoviš, kiu en 1996 verkis artikolojn en la
dekstruma magazino "La Sendependa Ŝtato Kroatujo" (Nezavisna Država
Hrvatska), sed la internacia protesto kontraŭ lia nomumo nur fortigis lian
popularecon en la partio HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica), kiu regis la
landon ĝis la morto de Tudjman141, poste denove de 2003 ĝis 2011 kaj ekde

Elirado de 200 000 serboj, fuĝantaj antaŭ la kroata armeo
139

Vidu www.theguardian.com/uk/2000/apr/11/irving1. Sub kroata gvidisto Ante Paveliš
ekzistis 1941-1945 faŝisma ŝtato, kiu plene kunlaboris kun naziistoj.
140
http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p240_weber.html
141
HDZ fondis je 17-6-1989 de Kroataj disidentoj gvidataj de Franjo Tudjman
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2015 formas larĝan koalicion kun malgrandaj partioj.
Ĉiam la publika reago al aljustecigo de kroataj generaloj ĉe la Internacia PunTribunalo por Eksa Jugoslavujo en Hago, vekis fortan indignon ĉe plimultaj
kroatoj, kiuj konsideris ilin kiel liberigantojn de la lando je serboj. Tiam la
popolo iradis al subteno de la dekstruma partio HDZ, kies gvidantoj, kiel
ankaŭ Tomislav Karamarko (2012-2016), profiligis sin kiel naciistojn. Kun
aliaj konser-vativaj partioj HDZ forĝis por la balotoj de 2015 patriotan
koalicion (Domoljubna Koalicija, DK), kiu fariĝis la plej forta kaj formis
regist-aron kun la partio Most (Ponto). En majo 2016a akuzoj de koruptado
estis lanĉitaj al Karamarko en Nacional, revuo de la opozicia
Socijaldemokratska Partija Hrvatske. Karamarko estis eksigita per voĉdono
de la parlamento kiel unua vic-premiero de la registaro de Tihomir Oreškoviš.
Ekzistas ankoraŭ tendencoj de reviziismo en Kroatujo, speciale inter la
adeptoj de la patriota koalicio. En julio pasinta pluraj fendoj en DK aperis kaj
la registaro perdis sian parlamentan bazon. En septembro estos novaj balotoj.
En la popolo la sento de venkeco al la serba koloniigo ankoraŭ ĉiam vivas. La
4a de aŭgusto 1995 estas ĉiujare memorigata de kroatoj kiel la komenco de
operacio Oluja (Storm), kiu forpelis la serban enloĝantaron de teritorio
nomata tiutempe Serba Respubliko Krajina (1991-'95).
Ĝi okazis komence de aŭgusto 1995, sed ĝi estis preparata dum la tuta jaro
1995, kun la celo ke la kroata armeo kaj bosniakaj142 trupoj forviŝu la
kontraŭleĝan memproklamitan Respublikon de la mapo. Ankaŭ bosniakoj, ĉar
Oluja okazis malpli ol unu monaton post la konataj militaj krimoj en
Srebrenica kaj oni timis, ke en regiono de Bihaš en Bosnio okazos la sama (aŭ
eĉ pli granda) milita masakro kiel en Srebrenica.
Estas konate ke la batalo daŭris nur tri tagojn, kaj ke la armeo de RSK ne
multe kontraŭbatalis. Estis jam organizitaj planoj por forfuĝo de preskau ĉiuj
loĝantoj el Krajina (inkluzive retiriĝon de la armeo). Poste oni rekonis tion
kiel parton de la plano kiun interkonsentis Franjo TuŤman kaj Slobodan
Miloševiš en Karadjordjevo - pri tiel nomata "humana translokigo ", en 1991.
Plano de Tudjman kaj Miloševiš kiel eksponantoj de kroata kaj serba
ŝovinismo, kiu celis fari etne "purajn" regionojn en Kroatujo, Serbujo kaj
Bosnio. Kompreneble, tio signifis grandajn interŝanĝojn de loĝantaroj en
miksitaj regionoj de ĉiuj tri menciitaj ŝtatoj. Miloševiš kaj TuŤman certe ne
estis ĉiopovaj, sed tamen ili forte influis la direkton de la serba kaj kroata
politikoj dum la militaj naudekaj jaroj. Ili aranĝis dividon inter si de tiom
kiom eblas kapti de la Bosni-Hercegovina teritorio (BiH), kaj tio povas esti
142

Mi uzas la novvorton bosniakoj, internacie uzatan, por distingi originan laŭ kredo
muzulmanon de bosniano, ajna enloĝanto de Bosnio-Hercegovino. La vorto Bosno estas
politike inspirita, ĉar ĝi sugestas, ke ekzistas ununura popolo en la lando.
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klarigo de la malesto de rezistado de la serba armeo, kiu simple faris
koridoron por migrado de la serba loĝantaro tra Bosnio al la patrujo Serbujo.
Tamen, al la serba politiko restis sufiĉe granda venko: Serba Respubliko en
Bosnio kaj Hercegovino (49 % de BiH laŭ interkonsento en Dayton).
Kompreneble ankaŭ la kroata politiko, por interna uzo volis montri Oluja kiel
"brilan venkon", al kiu iel la serba politiko kontribuis, oferante la hejmojn de
200 000 serboj kaj la vivon de 1200 el ili al huraantaj kroatoj. Tiel ambaŭ
flankoj povis nutri novajn nacismajn politikojn: kroatoj fanfaronante pri "brila
venko" de la kroata popolo, kaj la serba popolo emfazante sian "viktimecon"
de perdo de Krajina por pravigi la ekziston de la Serba Respubliko en BiH.
Ekzistas BBC-filmdokumentaĵo "Rechts, zwo, drei - Driftet Europa ab?"
(Dekstre, du, tri - Ĉu Eŭropo fordrivas?) pri la ekapero de naciismo, eĉ kun
faŝismaj simboloj, en Germanujo kaj aliaj eŭropaj landoj.143 Oficiale faŝismaj
simboloj, parolturnoj kaj kantoj ĉie estas malpermesitaj. Tiel ankaŭ en
Kroatujo, sed la dokuo montras ĝuste tiujn.

Kolinda Grabar-Kitarović en Knin
143

En Kroatujo ekzistas tiuj naciismaj
organizaĵoj, politikaj partioj kaj unuopuloj, kelkaj eĉ malferme faŝismaj aŭ
faŝismemaj, kiuj ja misuzas certajn
faktojn el la kroata historio kaj uzas
simbolojn, kantojn, kaj diversajn
manifestadojn de faŝismo. Komentisto
en la filmo, Allan Little, eksplikas, ke tio

https://www.youtube.com/watch?v=wH_lh5squVM
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estas tradicio kaj nenio
estas farata kontraŭ tio.144
La kutimo en iuj partoj de
la lando teniĝas, ĉar
oficiale
la
fremdulmalamo neniam estis
oficiale kondamnita. Eĉ
la lasta prezidentino K.
Grabar-Kitaroviš, membro de HDZ, ĉeestas
regulfoje tiujn festojn por
celebri la "liberiĝon de
Kroatujo".
Tiusence estos utile sekvi
dum venontaj monatoj
kion faras Milorad Dodik
en Banjo Luko (elfakta
ĉefurbo de Srpska145 Respubliko) kaj kiel reagas
premiero Vuţiš de Serba
Respubliko al lia klopodado al dispartiĝo de la
armeo de BiH. Sendube
Eŭropa Unio konscias pri
la tradicio de malamikeco
inter serboj kaj kroatoj
kaj pro tio forte subtenas
Serbujon en aliĝo al EU.
Ja tiam sensenciĝos ajna
motivo por ekspansiismo
de Serbujo rilate al BiH,
kaj la liberalisma parto de
serba politiko havos
ŝancon radikiĝi en la
serba socio.
JD
144

esploristo ĉe BBC, reportero kaj poste speciala korespondanto, ĝis fino de 2014.
Mi uzas la adjektivon Srpska por distingi tiun teritorion en BiH de la Serba
Respubliko.
145
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Instruado per Duolingo en Slovenujo146
Mi estas instruisto kaj ekde septembro mi donas kurson pri Esperanto
en mia bazlernejo en Koper (Slovenujo). Mi instruas Esperanton al 20
lernantoj, kiuj estas dek unu jarojn aĝaj, per tabulkomputilo uzante la
programon „Duolingo”. Jen la retpaĝo de Duolingo: www.duolingo.com/
Mi instruas Esperanton ĉiusemajne unu horon kaj ĉiun semajnon mi
havas pli da lernantoj. La lernantoj estas tre motivitaj, ĉar ili uzas
tabuletojn kaj konkurencas unu kun la alia. Duolingo ebligas, ke la
lernantoj iĝu amikoj inter si kaj la lernantoj povas vidi, kiom da poentoj
gajnas iliaj amikoj. Ankaŭ mi faris konkuradon por la lernantoj kaj la
ses plej diligentaj lernantoj ricevos libron de fabeloj en Esperanto. La
donanto estas la Slovena Esperanto-Ligo.
Kiaj estas la profitoj lerni Esperanton uzante la anglan lingvon? (oni
povas lerni E-on ĉe Duolingo nur uzante la anglan) La gepatra lingvo
de la plejmulto de la lernantoj estas la slovena lingvo. La lernantoj
uzante la programon „Duolingo” devas pensi en tri malsimilaj lingvoj
samtempe kaj pro tio ilia cerbo devas ekfunkcii rapidege... La lernantoj
nun komprenas pli bone la anglan ol antaŭe. La lernantoj eklernis la
anglan lingvon sepjaraĝaj, sed la plejmulto de la lernantoj lernas ĝin
parkere, ne kom-prenante bone, kiel la angla lingvo funkcias. Uzante la
vojon Duolingo, mi asertas, ke uzante Esperanton kiel regulan lingvon,
ili pli bone komprenas, kiel funkcias la angla lingvo kaj samtempe ili
lernas Esperanton.
La lernantoj lernas tute solaj. Ili devas solaj kompreni la regulojn. Mi
helpas al ili nur, se ili petas min. Do cerboj funkcias tre rapide...
Laŭdinda afero estas ankaŭ, ke la studentoj venas dek ĝis kvindek
minutojn antaŭ la komenco de la kurso, helpas min prepari ĉion, kaj
komencas lerni solaj antaŭ la komenco de la kurso, kaj kiam la kurso
finiĝas, ili ne volas iri hejmen. Mi aŭdis ilin priparoli irante hejmen:
„Pluvas, mi ludos Esperanton per mia tablojdo hejme unu horon”.
Rimarkinde estas, ke la lernantoj ludas uzante Duolingo por lerni
Esperanton. Duolingo ebligas al mi kiel instruisto, ke mi povas vidi,
kiom ili lernis hejme. Surpriza afero estas, ke pli ol duono de la
lernantoj lernas Esperanton sola hejme laŭ sia propra volo. Do ili
pensas, ke ili ne lernas malinteresan fremdan lingvon, sed ke ili ludas
per nova ludilo.
Ili ludante lernas. Kia bela afero!
Peter Grbec
146

laŭ afabla permeso de kopiado de Internacia Pedagogia revuo (2015/04)
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Ortodoksa Koncilio renkontiĝas, kvar eklezioj
forestas147
el AMERICA -The National Catholic Review (Usono, Nacia Katolika Revuo), 7-7-'16

de Paul L. Gavrilyuk, ekstera korespondanto de la gazetara oficejo de la
Ekumena Patriarĥejo ĉe la Sankta kaj Granda Koncilio de la Ortodoksa Eklezio.
Li okupas la Akvinan katedron en Teologio kaj Filozofio en la Teologia Fakultato
de la Universitato S-ta Tomaso en Minesoto.
Rusuja influo rimarkata malantaŭ la kulisoj
Dum la kvara semajno de junio pasinta la gvidantoj de la memĉefaj 148 ortodoksaj
eklezioj tutmonde kolektiĝis en Koncilio sur la insulo Kreto. Kiel la unua
tutmonda Koncilio de la Ortodoksa Eklezio en pli ol mil jaroj, tiu ĉi historia
okazaĵo
promesis
enkonduki
novan
epokon
de
konciliemo.
Preparoj por tiu esperadata Koncilio komenciĝis en 1961 kaj daŭris, kun diversaj
malsukcesoj kaj prokrastoj, pli ol duonan jarcenton. Manke je la centra
organizeco de Romkatolikismo, Ortodoksismo estas komunaĵo de la dek kvar
rekonite memregaj lokaj eklezioj, kun Bartolomeo, patriarĥo de Konstantinoplo,
ĝuanta la pozicion de la unua inter egaluloj.
La Patriarĥejo de Moskvo, cikatrigita de la sovetia totalisma reĝimo, ŝajnas
ripetadi la historion agordigante sin al la propaganda sistemo de Putin, ties
aŭtoritata ŝtato. Konstantinoplo149 vidas la Koncilion kiel okazon por firmigi sian
aŭtoritaton; Moskvo timas ke ĝia statuso kiel la plej granda ortodoksa eklezio laŭ
nombro povus esti malpliigita de la koncilia proceso.
Tiuj delongaj streĉitecoj surfaciĝis kiam, malpli ol du semajnojn antaŭ la
komenco de la Koncilio, kvar eklezioj - la patriarĥejoj de Bulgarujo, Kartvelujo,
Antioĥio kaj Rusujo - unu post la alia sciigis, ke ili, ĉion konsiderinte, ne ĉeestos
la eventon. La unua eltiriĝanto estis la Bulgara Ortodoksa Eklezio, kies gvidantoj
citis diversajn faktorojn variantajn de bagatelaj - la sidiga viceco kaj la kostoj de
la Koncilio, deziroj pri kiuj la eklezio estis tuje kompensita - al pli seriozaj zorgoj,
147

Libera traduko el la angla de http://americamagazine.org/issue/historic-orthodoxcouncil-meets-despite-absence-four-churches, kun ellaso de kelkaj tro sugestivaj rimarkoj.
Vidu ankaŭ Tutortodoksa koncilio en junio 2016 sur Kreto en BVS, junio 2016a
(https://drive.google.com/open?id=0B73gFFtIyHmEelRWY3RYYVA3VTA).
148
laŭvorta traduko de la ortodoks-eklezia vorto αςτοκεφαλορ. Sinonimo: memrega.
Memrega eklezio elektas sian propran primason kaj havas la rajton konsekri sian propran
sanktan oleon, inter aliaj rajtoj. Ekzistas aldone aŭtonomaj eklezioj, kiuj regas siajn
aferojn ĝis certa grado, sed iliaj ĉefuloj estas nomumataj aŭ konfirmataj de patriarĥo de la
memrega eklezio, kiu patrinas ĝin, interalie rilate la provizadon de sankta oleo.
149
Konstantinoplo estas uzata anstataŭ Istanbulo por substreki la sendependecon inter
Ortodoksujo kaj la Turka ŝtato.
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kiel ĝiaj teologiaj argumentoj rilate specifajn dokumentojn, redaktitajn por fina
ratifado de la Koncilio.
Kune kun la Bulgara Ortodoksa Eklezio, la Kartvela eklezio estas unu el la plej
introspektemaj, kun speciale laŭtvoĉa opozicio al la ekumena movado.
La kazo de la Patriarĥejo de Antioĥio estas pli kompleksa. En 2014 tiu eklezio
rompis eŭkaristian komuniumon150 kun la Patriarĥejo de Jeru-salemo pro
jurrajteca disputo pri afero de aŭtonoma nomumo en Kataro.
Dum tiu kverelo pri statuso povas ŝajni kiĥoteca kaj malaltnivela, la substaraj
geopolitikaj faktoroj meritas iom da atento. Kataro estas aliancano de Usono en la
milito kontraŭ la reĝimo de Baŝar al-Asad en Sirio. La Katara registaro estas
interesita en konstruado de dukto por natura gaso, kiu provizus seriozan defion al
la domineco de Rusujo sur la eŭropa merkato. La Patriarĥejo de Antioĥio staras
malantaŭ prezidanto Asad, kiu estis ĝia protektanto kontraŭ islamaj
fundamentistoj.
Sed kiam estis la punkto de ne-reveno por la Rusa Ortodoksa Eklezio? La plej
pesimisma rigardo estas ke la Moskva Patriarĥejo planis saboti la Koncilion
delonge kaj estis nur serĉanta taŭgan pretekston.
Pli singarda rigardo estas ke en la lastaj tri monatoj antaŭire al la Koncilio,
Patriarĥo Kirilo estis konfliktema pri la afero, sed konservis siajn eblojn
malfermitaj farante neatenditajn taktikajn movojn, kiaj kunveno kun papo
Francisko duon-private ĉe la flug-haveno de Havano en Kubo. Tiu movo implicis
konsiderindan riskon, ĉar ĝi submetis Kirilon al atakoj de kontraŭuloj de
ekumenismo
inter
ortodoksaj
fundamentistoj
kaj
sektemuloj.
Kiam precize Patriarĥo Kirilo kaj liaj konsilantoj decidis tiri la ellasilon? 30an de
majo Kirilo pasigis iom da tempo private en jaĥto kun prezidento Putin, survoje al
la rusa monaĥejo sur Athos por festi politikeman "jarmilon de rusa monaĥismo"
kun montrado de simboloj de Russkiy Mir151.
Tie la "Krist-ama" aŭtokrato kaj komplezemaj ekleziaj burokratoj konfirmis la
"tradiciajn valorojn" kontraŭ la dekadenca Okcidento. Ĉu tiu interparolo cementis
la patriarĥan decidon?
Petskribo al la partoprenontaj delegacioj
Esperante malhelpi al la Patriarĥejo de Moskvo plu disrompi la koncilian
proceson, mi kaj kelkaj fidindaj kolegoj iniciatis petskribon en subteno al la
Koncilio. Ni atestis en ĝi nian kredon, ke ne ekzistas nesupereblaj malfacilaĵoj
150

La termino communion (angle) uzatas por indiki ke malsamaj kristanaj eklezioj formas
unuon aŭ ke ili interkonsentis pri aranĝo laŭ kiu membroj de ĉiu eklezio havas iujn rajtojn
ene de la alia eklezio. Kutime tio ĉi referencas speciale al la rajto de kredantoj de unu
eklezio aliĝi al la Eŭkaristio celebrata en alia eklezio, partoprenante ties komuniadon
(manĝado de konsekrita pano kaj vino) dum la Di-servo.
151
"Rusa Mondo", fondaĵo, starigita de Putin en 2007, celanta popularigi la rusan lingvon
en la mondo kaj subteni programojn pri lernado de la rusa lingvo kaj rusajn valorojn
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komenci la Koncilion en junio, malgraŭ la signifaj demandoj kiuj estis levitaj
koncerne la malnetojn de la konciliaj dokumentoj kaj koncilia proceso. ..... Ni
skribis Tamen, ni estas konvinkitaj, ke la plej bona ejo por solvi signifajn
disputojn hodiaŭ, kiel en la tempo antikva, estas la konciliado mem. Prokrasti la
Koncilion refoje, estas malsukceso je fido en la principo de alvenanta periodo de
konciliemo sur tutmonda nivelo.
Ene de du tagoj, pli ol mil ortodoksaj akademiuloj tutmonde, inter kiuj estis tre
influaj aŭtoritatuloj kaj dekanoj de gravaj ortodoksaj seminarioj, subskribis la
peticion. La teksto estis sendita en malfermita letero je la 12a de junio al la ĉefuloj
de la dek kvar memregaj ortodoksaj eklezioj. Kontraŭe al la atendoj de Moskvo,
la Serb-Ortodoksa Eklezio, kiu havas ambaŭ porrusajn kaj porgrekajn elementojn
en sia episkoparo, decidis sendi sian delegacion al la Koncilio. El privataj
konversacioj kun ĝiaj ĉefuloj, mi scias ke la peticio de la fakuloj kontribuis al la
decido de la gvidantoj de la serba eklezio decidi favore al partopreno.
La delegacioj de la dek memregaj ortodoksaj eklezioj alvenintaj Kreton komencis
la Koncilion en spirito de frata amo, malfermiteco kaj sincero. Ili lamentis la
foreston de la kvar fratinaj eklezioj kaj elsendis la permanentajn invitojn por veni,
eĉ je la "dek-unua horo". La delegitoj emfazis ke la fakto de ne-ĉeesto ne nuligas
la decidojn de la Koncilio, kondiĉe ke tiuj decidoj ne mallaŭis la regulojn
interkonsentitajn dum la preparaj kunvenoj. Post ses tagoj de konciliaj diskutoj, la
delegitoj prezentis malgravajn amendojn en la ses dokumentoj pri misiado,
fastado, diasporeco, geedzeco, eklezia organiziteco kaj ekumenismo.
Malgraŭ siaj malkonsentoj, la konciliaj patroj trovis la saĝon paroli unuvoĉe kaj
marŝi al unueco. La ĉefoj de la forestaj eklezioj mislasis siajn ŝafarojn: Ili havis la
eblecon reprezenti siajn fidelulojn kaj skribi novan ĉapitron de la historio kune.
Kia ajn estu la reago al la konciliaj dokumentoj, unu afero restas klara: La erao de
tutmonda konciliemo komenciĝis en la Ortodoksa eklezio, ĉar nun fariĝis multe
pli malfacile por la lokaj eklezioj resti en luksa izoliteco.
Konfliktoj inter ortodoksaj eklezioj
La ortodoksa eklezia mondo estas karakterizata de konfliktoj inter aŭtoritatuloj,
pri kiuj la ordinara kredanto, persone konante nur la lokan popon, apenaŭ
konscias. Tiel pluraj eklezioj fariĝis sendependaj, sed ne apartenas al iu grupo de
Ortodoksaj Eklezioj en Plena Komuneco (vidu la dorskovrilon), nek estas
rekonataj de ili. Kelkaj ekzemploj:
- La Makedona Ortodoksa Eklezio (makedone: Македонска Православна
Црква aŭ МPC) estas disa grupo de paroĥoj, formantaj juran enton en
Makedonujo, kiu proklamis sin memrega (vidu piednoton 148). Ĝi apartiĝis de
la Patriarĥejo de Peš [Peĉ]152 en 1967. Ĝi ne havas rilaton kun aliaj ortodoksaj
152

la oficiala nomo de la Serb-Ortodoksa Eklezio, kiu rangas kiel sesa patriarĥejo
malantaŭ Konstantinoplo, Aleksandrio, Antioĥio, Jerusalemo kaj Rusujo
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eklezioj kaj ne estas rekonata de ili.
- La politikan signifon de la Serb-Ortodoksa Eklezio, en sia rolo de patriarĥejo,
montras ĵusa gazetarkomuniko de la 25a de Aŭgusto153:
Hieraŭ serba patriarĥo Irinej premiis la prezidanton de Kazaĥujo, Nursultan
Nazarbajev, per la Ordeno de Sankta Sava de la unua grado en la Patriarĥeco
en Belgrado, laŭ informo de Serba Ortodoksa Eklezio.
La decido de la Sankta Sinodo de Episkopoj, laŭtlegita de Arsenije, episkopo
de Toplica, atentigis ke la plej alta ordeno de la eklezio estas aljuĝita al
prezidanto Nazarbajev pro lia kontribuo al la starigo de veraj amikaj rilatoj
inter Kazaĥujo kaj Serbujo.
La ordeno estas premiita al Nazarbajev ankaŭ pro lia kontribuo al la evoluo
de ekonomiaj kaj komercaj rilatoj kun firmaoj de Serbujo kaj speciale pro la
starigo de egaleca traktado de religioj en Kazaĥujo, la eklezio diris.
La ceremonion partoprenis la serba prezidanto Tomislav Nikolić.
- En Ukraino estas tri konkurencantaj ortodoksaj eklezioj: Ukraina Ortodoksa
Eklezio de la Kijiva Patriarĥejo (forte kreskanta inter ortodoksuloj ekde 2013),
Ukraina Memĉefa Ortodoksa Eklezio (10% de ortodoksuloj) kaj Ukraina
Ortodoksa Eklezio - Moskva Patriarĥejo. Nur la laste nomita eklezio estas
rekonata de la tutmonda Ortodoks-kristana komunumo. La Kijiva Patriarĥejo
estiĝis en 1992 kiam la metropolito de Kijivo, Filaret, forrompiĝis de Moskvo,
apogate de naciismaj rondoj en Ukraino. Li estis elkomuniigita de la Moskva
Patriarĥo en 1997.
- Ortodoksa Eklezio en Usono (OCA, sen difina artikolo!) estas memĉefa
eklezio, nuntempe rekonata de la rusa, bulgara, kartvela, pola, serba kaj
ĉeĥoslovaka eklezioj, sed la Patriarĥejo de Konstantinoplo, sekvata de tiuj de
Aleksandrio, Antioĥio kaj Jerusalemo, ne rekonas ĝin, ĉar OCA ricevis la
memreĝecon de la Moskva Patriarĥejo en 1970, sen interkonsiliĝo kun aliaj
eklezioj en la Ortodoksa Komuneco.
La ĉefa argumento por memregeco de OCA estas ke ĉiu memrega eklezio
havas la rajton asigni memĉefecon al siaj ekleziaj filiaj komunumoj.154 La ĉefa
kontraŭargumento estas, ke decidoj pri memregeco apartenas al Sinodo, kiu
reprezentas pli ĝenerale la tutaĵon de lokaj memregaj ortodoksaj eklezioj kaj
speciale al Ekumena Sinodo. Nova memĉefeco ŝanĝas la kanonikan vicordon
de la tuta Eklezio.
JD
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www.tanjug.rs/full-view_en.aspx?izb=266787

154

www.wikiwand.com/en/Greek_response_to_Orthodox_Church_in_America_autocephaly
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Okcidenteŭropa indigno pro islamofobio en Francujo
Burĥo estas ekstera
vesto kovranta la
tutan korpon de verto
ĝis piedoj, escepte de
aperturo por la okuloj
garnita per aĵura
vualo;
ĝin
uzas
islamaj virinoj i.a. en
Afganujo, Pakistano
kaj norda Barato.
Nikabo estas loza
vestaĵo, por porti
antaŭ la vizaĝo. Oni
povas uzi ĝin por
kovri
la
tutan
vizaĝon.
La Burkino en la mondo de Marc Leijendekker155
Krei pli por islamaninoj, tio estis mia celo, diras Aheda Zanetti el Aŭstralio,
naskita en Libano. Ŝi estas la projektinto de la burkino (kaj havas la rajton pri tiu
de ŝi inventita nomo). Antaŭ dek du jaroj ŝi komencis serĉi manieron por helpi al
virinoj kiuj volis obei la striktajn vestiĝpriskribojn de islamo, akomodiĝi al
sportoj per vestoj, kiuj estas malpli moviĝiĝenaj. "Mi volis fari ion kio estis pli
proksime al la okcidenta kulturo", ŝi diris al Radio Free Europe (Libera Eŭropo).
En konservativaj rondoj tial la burkino estas malakceptata kiel en Saŭda Arabujo.
Kelkaj homoj aldone trovas, ke virinoj ĉiuokaze ne serĉu lokon sur strando kie
estas ankaŭ viroj. En la lastaj jaroj kelkaj hoteloj en Maroko malpermesis la
burkinon, pro kialoj de saneco.
En Eŭropo ne ekzistas tutlanda malpermeso de burkino. La franca ĉefministro
Manuel Valls, kvankam aklamante la malpermeson en kelkaj feriejoj, ne trovis
tion bezonata. En Francujo malpermesiĝis la burkino en sep feriejoj. Ankaŭ en
kelkaj francaj naĝejoj estas malpermeso. Tie ne temas pri burkino kiel "uniformo
de ekstremismo", kiel en Cannes [Kan]156, sed oni oni alportas higienon kiel
155

el ĵurnalo NRC (www.nrc.nl/nieuws/2016/08/19)
La urbestro de Kaneo dekretis 28-7-2016, ke Aliro al strandoj kaj naĝado estas
malpermesataj al ajna persono ne konvene vestita, respekteme de moraleco kaj
sekularismo, respektante la regulojn pri sano kaj sekureco de baniĝado taŭga en la
publka mara domajno.
156
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kialon por la malpermeso, ĉar sub la banvesto oni ekstre surhavas subvestaĵon. En
iuj naĝejoj tiumotive ankaŭ Bermuda pantaloneto estas malpermesita por viroj.
En Italujo, la kontraŭ-enmigrula partio Lega Nord estas por burkinordono, kun
subteno de kelkaj maldekstremaj feministoj. Ministro de Internaj Aferoj Alfano
rifuzas eĉ pensi pri tio. Li malaprobas forordonon kiel misproporcian kaj
kontraŭefikan.
Germanujo sekvas la diskuton kun surfone la debato pri la burĥo. Ministro de
Internaj Aferoj De Maizière kun samrangaj ministroj de la federŝtatoj vendredon
konsentis pri propono por malpermeso de burĥo dum veturanta, en kontakto kun
la registaro kaj juĝistaro kaj en lernejoj kaj universitatoj. En iuj naĝejoj, precipe
en Bavarujo, validas malpermeso de burkino pro 'higieno'.
En Belgujo membro de Nov-Flandra Alianco (N-VA) pledis por malpermeso sur
strandoj kaj en ĉiuj naĝbasenoj. Nadia Sminate de N-VA, prezidantino de la
parlamenta komitato kontraŭ radikaliĝo, nomis burkinon "monstro" kaj signo de
subpremado de virinoj. En iuj naĝejoj, inter aliaj en Antverpo kaj Gento, la
burkino estas malpermesita. JongGroen (naturmedia partio) respondis al la
propono de Sminate
kun
plano
malpermesi blankajn
ŝtrumpetojn
en
sandaloj.
Neniu
povas vestiĝi tiel
libervole, la grupo
skribis en Fejsbuk.
En Britujo ankaŭ en
konservativaj rondoj
oni reagis negative al
la burkinmalpermeso
en francaj ĉemaraj
feriejoj.
La
konservativa Daily Telegraph (Ĉiutaga Telegrafo) skribis: "la veraj malamikoj de
libereco ne estas la virinoj kiuj portas burkinon, sed la politikistoj kiuj volas
malpermesi tion al ili."
Sed feliĉe la mondo ĝemis rekuraĝiĝe, kiam Franca Ŝtata Konsilantaro (Conseil d'
État), pri tio petita de Ligue des Droits de l'Homme (LDH, Ligo de Homaj Rajtoj)
kaj Collectif Contre Islamophobie en France (CCIF, Aro Kontraŭ Islamfobio en
Francujo) ĉesigis la 26-8-2016 la puneblecon de virinoj kiuj troviĝas en burkino
sur strando, precizigante ke la kontestita dekreto faris gravan kaj evidente
kontraŭleĝan malobservon de la fundamentaj liberecoj, kiel la libereco veni kaj
iri, libereco de konscienco kaj de persona libereco.
JD
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Kion vi pensas, kiam vi vidas la akronimon157 GLAT?
Gay Pride Parade158 estas tutmonde konata vorto. Krom ĝia konkreta
signifo ĝi kunportas senton de progresemo, por iuj senton de emancipiĝo
de gejoj, por aliaj de senbrideco aŭ eĉ vulgareco. La prezidanto de Rusujo
faris kon-diĉon al organizantoj de Olimpiaj Ludoj en 2014, ke reklamo por
gejeco ne devas okazi en Soĉi. Ĉu nur pro konservativa koncepto de la
homa naturo?
Pli ĝi estis miaopinie dispono por protekti la rus(-ortodoksan) kulturon
kontraŭ okcidentaj influoj. La individuaj homaj rajtoj ne estas popularaj en
Rusujo kaj certe ne la senbrideco, kiu iras kun la importado de okcidentaj
kulturproduktoj, inkluzive "seksliberecon" kaj "demokration".
Kromfenomeno de la tutmondiĝo de la (Okcidenta) kulturo kaj la vendado
de (Usonaj) produktoj estas la disvastigo de la angla lingvo. Lingvo kaj
kulturaj movadoj estas intime ligitaj. Tiel ankaŭ la geja movado, kiu vaste
uzas anglajn terminojn. Se oni estas kontraŭ la angliĝo de la mondo, ĉu tial
oni devas deturniĝi de la geja movado?
Artikolo 2 de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj (1948) malpermesas distingon pri la valideco de rajtoj surbaze de sekso, sed ĝi ne
mencias seksan inkliniĝon159. Sed ekde 2006, iniciate unuafoje de
Norvegujo, grupoj de membro-ŝtatoj de UNo tamen eldonis komunikaĵojn
kontraŭ diskriminacio surbaze de seksa inkliniĝo. Kaj la Eŭropa Kortumo
de Konsilio de Eŭropo160 faris ekde 1999 dekojn da verdiktoj pri
diskriminacio surbaze de seksa orientiĝo161, genra identeco162 kaj pri
kriminalizado de samseksamo163.
Do, se ni prenas la homajn rajtojn serioze, ni devas fari tion ankaŭ en
Esperanto. Ne lasu, por paroli en merkatikaj terminoj, la movadon GLAT al
la angle parolantoj, sed traktu ĝin en Esperanto. Tial ĉi tiu specialnumero
pri diskriminacio kontraŭ GLAT-uloj. Se GLAT aŭ kiu ajn alia aspekto de
homaj rajtoj ricevos atenton de la Esperanto-movado, ni povas esperi, ke
157

mallongigo de kompleksa nomo, laŭ ĝiaj komencliteroj, ekz. NATO, SAT.
defilado de gejoj, lesbaninoj kaj iliaj subtenantoj, fieraj pri sia seks(um)a identeco
159
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, ……
160
(Ne konfuzu tion kun Eŭropa Unio.) Ankaŭ en la Eŭropa Konvencio por protektado de
Homaj Rajtoj kaj Fundamentaj Liberecoj ne estas mencio de seksa inkliniĝo, sed art. 14,
alie ol art. 2 de UDHR, havas titolon: "Malpermeso de diskriminacio". La Eŭropa
Kortumo pri Homaj Rajtoj jam traktis plurajn kazojn de homofobio.
161
Vidu http://echr.coe.int/Documents/FS_Sexual_orientation_ENG.pdf (FRA.pdf)
162
Vidu www.echr.coe.int/Documents/FS_Gender_identity_ENG.pdf (FRA.pdf)
163
Vidu www.echr.coe.int/Documents/FS_Homosexuality_ENG.pdf (FRA.pdf)
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Esperanto kiel marko gajnos signifon por la mondo.

JD

La okazaĵoj ĉirkaŭ Stonewall Inn, 1969
Sabaton, la 28an de junio 1969, policanoj trud-eniris Stonewall Inn164, trinkejo
ĉefe por gejoj en Greenwich Vilaĝo165. Kutime tiaj entrudiĝoj okazis sufiĉe
frue vespere, tiel ke la situacio rekalmiĝis antaŭ la pinthoroj nokte. Aldone la
patronoj de la trinkejo regule estis flustrinformitaj de policanoj el alia
distrikto, por ke la personoj, kondutantaj kontraŭ la leĝo, povus forpiediĝi. En
tiuj tempoj ja laŭ la leĝo vesti sin laŭ la mala sekso estis puneble, dum
malsamseksemo kaj transgenremo estis tre malrespektataj. La ekspluatanto de
la baro, sub mastrado de mafiulo, lukris multe166 de la gejoj, transgenruloj kaj
lesbaninoj, el kiuj multaj apartenis al la GLATa167 subkultoro de Greenwich
Vilaĝo. Je la unua horo dudek minutoj eniris la trinkejon ok policanoj, nur unu
en uniformo,. La plimulto de klientoj povis trankvile forlasi la lokalon, ĉar nur
la homo sen identeco, la transvestitoj kaj iuj aŭ ĉiuj dungitoj estis la celo.
Detaloj pri kiel la tumulto komenciĝis varias. Laŭ atestanto ina transvestito,
Sylvia Rivera, ĵetis botelon al policisto post puŝtuŝo per lia batilo. Alia
atestanto asertas ke lesbanino rezistis dum ŝi estis prenita al la patrolaŭto,
instigante la homamason fari same. Kiel ajn, barakto krevis inter la kolektitaj.
La polico estis baldaŭ en la defensivo kaj pelite barikadis sin en la trinkejo.
Konata bardo Dave van Ronk, kiu ĉeestis en la proprietaĵo estis starfiksita de
la polico, tirita en la trinkejon kaj batata. La amaso senĉese atakis. Iuj provis
enflamigi la konstruaĵon, aliaj uzis parkuman foson kiel ramon por elpeli la
policon. La novaĵo de la tumulto rapide disvastiĝis tra la najbaraĵo kaj multaj
loĝantoj kaj klientoj de proksimaj trinkejoj rapidis al la sceno.
Dum tiu nokto la polico elektis inaspektajn virojn kaj transgenrulojn en la
strato kaj piste batis ilin. Dek tri homoj estis arestitaj. Kvar policanoj kaj
nekonata nombro de manifestaciantoj estis vundita. Pli ol du mil
manifestaciantoj ĵetis botelojn kaj ŝtonojn al la kvar cent policistoj deplojitaj,
kantante "Potenco al gejoj!" La polico sendis plifortigon en la formo de la
Taktika Patrola Forto, sed ankaŭ tiu ne sukcesis dissemi la homamason. Ili
estis superŝutataj per ŝtonoj kaj aliaj ĵetaĵoj.

164

angle por Ŝtonmura Taverno
[Griniĉ Viliĝ], parto de insulo Manhattan, Novjorko
166
prenita el https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meutes_de_Stonewall: son patron
Tony « Fat Tony » Lauria reverse les recettes du soir à Matty the Horse
167
LBGT estas mallongigo de lesbian, gay, bisexual, kaj transgender (lesbana, geja,
ambaŭseksema kaj transgenra, en Esperanto kutime kuntirata kiel GLAT)
165
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La sekvantan nokton kolizioj inter manifestacianoj reokazis, malpli furore, sed
ĝis la kvara horo matene. Kvin tagojn poste estis tie tumultoj denove. Miloj da
personoj kunvenis ĉe la trinkejo kaj multa damaĝo estis farita.

Kiuj gejaj manifestacioj okazis lastjare en orienta Eŭropo?
Podgorico, Montenegro
13-12-2015
Priŝtino, Kosovo
17-05-2016
Ateno, Grekujo
11-6-2016
Orlando, Usono, terorisma atako
12-6-2016
Ljubljano, Slovenujo
18-6-2016
Sofjo, Bulgarujo
18-6-2016
Skopjo, Makedonujo
25-6-2016
Bukareŝto, Rumanujo
25-6-2016
Istanbulo, Trakujo (Eŭropa Turkujo)
26-6-2016
Budapeŝto, Hungarujo
9-7-2016
Beogrado, Serbujo
24-9-2016
Tirano, Albanujo
25-9-2016

Podgorico, Montenegro, dimanĉon, 13-12-2015168
Kelkcent personoj marŝis la stratojn de Podgorico en la tria Montenegra Fierecdefilado, instigante la registaron por permesi samseksajn geedzecojn. Gejaj
aktivuloj dimanĉe suriris defilade la stratojn de la ĉefurbo Podgorico postulante
de la montene-graj aŭtoritatoj rajtojn por seksaj minoritatoj egalajn al tiuj por
malgejoj.
GLAT-organizoj alvokis al
samseksa geedzeco, malpliiĝo de timo kontraŭ
gejoj,
lesbaninoj
kaj
transgenruloj kaj kreado de
kondiĉoj por ekdisvolvi
GLATajn komunumojn en
Montenegro. La manifestacianoj portis ĉielarkajn
flagojn kaj standardojn
"Libereco Ĉie" kaj "Homofobio inter kvar muroj".
La defiladon organizis Kvir
Montenegro169. Ĝi volas ke
168

169

www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-gays-march-for-more-lgbt-rights-12-13-2015
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la defilado iĝu ĉiujara okazaĵo kiu
luktos por la rajtoj de GLAT-homoj
en Montenegro, ĉiam laŭ alia itinero,
por ke ne nur la ĉees-tantoj en la
centro de la ĉefurbo kona-tiĝu kun ĝi.
Daniel Kaleziš, repre-zentanto de
KM, diris: "Hodiaŭ ni montris ĉiujn
en Montenegro ke ni ne diferencas de
aliaj." Aktivulo Stevan Milovojeviĉ
diris, ke li esperas, ke en ĉiuj urboj
en Montenegro GLATaj civitanoj
iniciatos teni Fierecparadon, ne nur
en la ĉefurbo Podgorico.
Podgorico estis sub strikta sekureco dimanĉe antaŭ la Fierecdefilado, la tria ekde
2013, kiam la okazaĵo estis perturbita pro perforto. Centoj da kontraŭtumultaj
policistoj estis deplojitaj en la urbocentro en Podgorico, kie la stratoj estis fermitaj
por la trafiko ekde la frua mateno, sed neniuj incidentoj estis raportitaj.
Dum la unua defilado en Podgorico, en oktobro 2013, pli ol 500 manifestaciantoj,
plejparte piedpilkhuliganoj, ĵetis rokojn kaj botelojn al la kelkdek partoprenantoj.
Tiam dudek policanoj estis vunditaj en la manbaraktado, unu el ili grave. Inter la
sesdek arestitoj, triono havis malpli ol dek ok jarojn. Samseksemo restas brulema
temo en la socie konservativa lando, kiel ankaŭ aliloke en la balkana regiono.
Kelkaj enketoj indikis ke 71 elcento de la civitanoj en Montenegro konsideras
gejecon malsano kaj ĉiu dua civitano konsentas, ke samseksemo estas danĝero por
la socio kaj ke la ŝtato devus labori por subpremi ĝin.
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Priŝtino, Kosovo, mardon, 17-5-2016170
En la centro de Priŝtino, ĉefurbo de Kosovo, la unua Gejfiera Defilado okazis en
la historio de la lando. Ducent GLATuloj kaj iliaj subtenantoj marŝis kune en la
procesio, inklude ankaŭ prezidanton Hashim Thaçi171.
La defilado estis preparita en granda sekreteco por eviti incidentojn. Naŭdek
elcento de la du milionoj da loĝantoj de la balkana lando estas islamaj kaj
kvankam ekde 1971 samseksemo estas forigita el la kriminala jurlibro, la
akceptado de gejoj malbone iras.

Unu el la organizantoj de la Fierecdefilado alvokis liberigi la kosovan socion de
homofobio kaj respekti la rajtojn de la GLAT-komunumo. "Ni iras sur la stratojn
por batali por niaj rajtoj kaj por ĉiuj kiuj suferas pro homofobio kaj ne povas iri
kun ni en ĉi tiu unua defilado," diris proparolanto. Prezidanto Thaĉi substrekis en
intervjuo ke "ĉiuj civitanoj havas la samajn rajtojn, senkonsidere etnecon aŭ
sekson."
La konstitucio de Kosovo jam havas iujn leĝojn kiuj protektas la GLATkomunumon, sed jura registriĝo de gejaj paroj estas ankoraŭ ne ebla.

Ateno, Grekujo, sabaton, 11-6-2016172
170

www.yahoo.com/news/kosovo-holds-first-ever-gay-pride-march-134820376.html
[Haŝim ϴaĉi], ϴ kiel la angla senvoĉa th en think
172
http://greece.greekreporter.com/2016/06/12/athens-pride-2016-demonstrating-proudlyfor-the-right-to-love/, http://greece.greekreporter.com/tag/athens-pride/
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Personoj marŝas partoprene en la ĉiujara Gejfiera Defilado en Ateno, Grekujo,
sabate. La evento markas la datrevenon de la Stonewall-insurekcio en Novjorko
en 1969, vaste vidata kiel la naskiĝo de la movado por alstrebi egalecon por
GLATuloj (gejoj, lesbaninoj, ambaŭseksemuloj kaj transgenruloj).

Kun muziko, dancado kaj multa ĝojo miloj da personoj en Ateno, Grekujo,
diversaĝaj sendis la mesaĝon, ke la rajtoj de gejaj personoj devus esti egalaj al tiuj
de ne-gejoj dum la dekdua Jara Eldono de Atena Fierecdefilado.
La Fiereca Festivalo komencis kun malfermaj paroladoj en Klafthmona Skvero173,
kiu estis sekvita per parado al Sintagma Skvero. La partoprenantoj revenis en
Klafthmonan Skveron por aŭskulti koncerton.
La ĉi-jara Atena Fierecdefilado estas la unua post kiam la etendita interkonsento
pri kunvivado estis aprobita en la greka parlamento. Ĉi-jare ĉefa peto estis la leĝa
rekono de seksa identeco. Kiel la Ĝenerala Sekretario por Homaj Rajtoj, Kostis
Papaioannou diris dum sia malferma parolado, "la Ministerio de Justeco jam
enprocesigas leĝon koncerne la juran rekonon de seksa identeco." Tamen, kiel li
konfesis, restas ankoraŭ multaj aferoj farendaj, kiel ekzemple reguligi
"pritraktatajn temojn koncerne infanojn kiuj edukatas de samseksaj paroj."
La urbestro de Ateno, Giorgos Kaminis, elstarigis ke "kiam antaŭ pluraj monatoj
mi subskribis la unuan interkonsenton pri kunvivado inter gejaj paroj en Ateno,
mi sentis ke paĝo turniĝis por rajtoj kaj libereco."
La ĉi-jara Fiereco estis apogita denove per diplomatoj de la ambasadoj de
Aŭstralio, Brazilo, Kanado, Ĉilio, Danujo, Finnlando, Francujo, Germanujo,
173

Πλατεία Κλαυθμώνος [Platija Klaftmonos]
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Irlando, Israelo, Nederlando, Norvegujo, Slovenujo, Svedujo, Svislando, Britujo
kaj Usono.

Orlando, Usono, dimanĉon, 12-6-2016 kaj poste
Omar Mateen [Matin], 29-jaraĝa gardisto, mortigis 49 homojn kaj vundis
53 aliajn en terorisma atako, konsiderata kiel promalama krimo, en geja
noktoklubo Pulse, Orlando, Florido, Usono. Li estis pafita kaj mortigita
fare de Orlandaj Policaj oficiroj post tri-hora alfrontiĝo. Pulse estis
ofertanta "Latinidan Nokton" kaj la plimulto de la viktimoj estis
Latiniduloj. Tio estis la plej mortiga amaspafado de sola pafanto, la plej
mortiga incidento de perforto kontraŭ GLAT-homoj en la historio de
Usono kaj la plej mortiga teroratako en Usono ekde 11-9-2001.
Mateen mortigadis per laŭleĝe aĉetitaj sturmfusilo kaj pistolo en la fruaj
horoj de dimanĉo matene. Atestantoj diris ke li vizitadis Pulse en la pasinteco kaj uzis apojn por renkontopunkti gejojn, sed tio estas ne-konfirmita.
En urĝhelpopeta telefonalvoko baldaŭ post kiam la pafado komenciĝis,
Mateen ĵuris lojalecon al la ĉefulo de Islama Ŝtato174 kaj diris ke li estis
incitita al la pafado pro la mortigo de Abu Waheeb [Ŭahib] en Irako la
174

Islama Ŝtato de Irako kaj Levanto (ISIL), Abu Bakr al-Baghdadi (Levantenio evitinda.)
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antaŭan monaton. Li poste rakontis al peranto, ke li estis aginta pro la
Usongvidataj intervenoj en Irako kaj en Sirio, kaj ke la peranto diru, ke
Usono devas ĉesi bombadon de ISIL.
Gejfieraj defiladoj en Eŭropo montriĝis pli fieraj kaj pli fortaj post la
Orlando-atako. En marŝoj trans la kontinento dekmiloj da eŭropanoj sabate
honoris la 49 homojn masakritajn pasintan semajnfinon en geja noktoklubo
en Orlando, en defie festiva atmosfero.
Dum la plej granda, Viena "Rainbow Parade" (Ĉielarka Parado), engaĝanta
ĉirkaŭ 130 000 personojn, minuta silento estis tenata dum la dudeka ĉiujara
defilado. Kondukis la marŝon nigre vestita grupo nomita "Viktimoj de
Promalamaj Krimoj", kaj tenadis ŝnuron ĉirkaŭ spaco kie dum antaŭaj
paradoj estis kaleŝego, plena je dancistoj. La fantoma kaleŝego reprezentis
"tiujn lesbaninojn, gejojn, ambaŭ-seksemulojn, transgenrulojn kaj
interseksulojn175 kiuj perdis siajn vivojn en Orlando kaj kiuj ne povas esti
marŝantaj kun ni," organizintoj diris.
En Vieno Louis [Lui] Fidelsberger, gvidanto de Viena Geja Iniciato,
Aŭstrujo, ankaŭ je nomo de lesbaninoj, diris ke la plej bona respondo devis
esti eĉ pli laŭta, fiera kaj arda. Tial sekureco en la aŭstra ĉefurbo estis
strikta, kun plurcentoj da policanoj deĵorantaj, pli ol pasintjare.
En Italujo dek miloj da homoj partoprenis en la Fierdefiladaj eventoj
tutlande, 30 000 en Florenco, 5 000 en Ĝenovo kaj miloj pli en Palermo,
Treviso kaj Varezo, tiel diris organizantoj. En Ĝenovo la unua procesia
kaleŝego elmontris grandan ĉielarkan flagon, tegitan per nigra rubando
legiganta: "Ni estas Orlandanoj."
Organizanto en Palermo, Massimo Milani, spektis la defiladon en blanka
geedziĝa vesto, aspergita je falsa sango kaj legiganta: "Ni postvivos."
En Lisbono, defilado de pli ol 5 000 personoj omaĝis al la Orlandoviktimoj, laŭ organizintoj, sed kun bombasta muziko kaj ekstravagancaj
kostumoj ili daŭre sukcesis amuziĝi. Granda nigra standardo ĉe la kapo de
la procesio portis la fotojn de la viktimoj en Florido.
Ĉirkaŭ 2 000 festantoj, polico diris, partoprenis en la Gejfiera Defilado en
Metz en orienta Francujo. Laŭ raportoj oni starigis memoraĵon kun la
surskribo "Solidareco kun Orlando."

175

Ekzistas personoj, kies sekso estas malfacile aŭ ne difinebla. Tial la angla mallongigo
LGBTI foje estas uzata anstataŭ LGBT. En Esperanto ni gardas la vorton GLAT.
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Ĉirkaŭ la sama kvanto kolektiĝis en Vilno kaj milo da funebrantoj estis en
Sofjo, Bulgarujo.

Ljubljano, Slovenujo, sabaton, 18-6-2016176

Kun loĝantaro de malpli ol 300 000, Ljubljano neniam enrangiĝos al la klaso de
metropoloj kaj tial la geja kaj lesbana scenejo ne estas ĝuste amasa. Ĉi tio tamen
ne malebligas ĝin esti vibra kaj tre multe vivanta. Sociale Slovenoj havas
tendencon esti iom rezervitaj, sed kun ĝia relative juna loĝantaro en kontakto kun
granda nombro da studentoj Ljubljana rapide malfermiĝas. La leĝoj en Slovenujo
rilate GLAT-rajtojn facile faras ĝin la plej progresema nacio en postkomunismo
kaj en 2015 ĝi iĝis la unua slava lando por permesi samseksan geedzecon.
Ankoraŭ restas dislimo, kun peticioj cirkulantaj por reveni reen al la
malvastmensaj tagoj de longe antaŭe, sed taksate laŭ la aferoj Slovenujo moviĝas
en la ĝustan direkton.
La aparteno de Ljubljano al la avangardo de la geja kaj lesba movado en Orienta
Eŭropo retroiras al la tagoj de Jugoslavujo.
Gejaj aktoj estis forstrekitaj el la kriminala jurlibro tie en 1976. Meze de la 1980aj jaroj oni vidis la fondon de de galerio ŠKUC177, kiu metis raketon sur la dorso
de la movado por tiel diri. Tio kondukis al la starigo de la Ljubljana Geja kaj
Lesbana Filmfestivalo en 1984, kiu estas fakte la plej malnova geja kaj lesbana
kinofestivalo sur la kontinento, tiel kiel semajna distraĵo ĉe noktoklubo K4 en la
176
177

www.inyourpocket.com/ljubljana/Gay-Ljubljana
ne-profitcela kultura organizaĵo en Ljubljano
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centro de Ljubljano. Magnus, geja sekcio de studenta centro, daŭre batalis por
gejaj kaj lesbaj rajtoj tra la 1990-aj jaroj, kampanjante por laŭleĝigado de
samseksa geedzeco jam en 1992. Tiu batalo atingis sian pormomentan kulminon
en 2015, kiam la difino de geedziĝo en Slovenujo estis ŝanĝita por inkludi
samseksajn parojn. Samtempe venis bultenoj, diskutgrupoj, eventoj kaj la
Ljubljana fierecdefilado, organizita por la unua fojo en 2001 kaj ĉiujare poste.
Estus tamen troigo nomi Ljubljanon gej-amika urbo. La pli taŭga termino estus
plej probable gej-ambivalenca, kun incidentoj de diskriminacio kaj rekta perforto
ankoraŭ ne forfermita en la pasintecon. La perspektivo tamen estas hela kun
Ljubljano (kaj Slovenujo) firme ĉe la fronto de la nuntempa progresema
perspektivo, kiun oni atendas en la moderna erao.

Sofjo, Bulgarujo, sabaton, 18-6-2016178

Ĉirkaŭ mil manifestaciantoj tenis momentan silenton ĉe la monumento por la
Sovetia Armeo en la urbocentro de Sofjo, svingante flagojn, iuj el ili kun la
kradvorto (#) weareorlando (ni estas Orlando).
La bulgara amaso skandis "Stop khomofobiyata!" kaj "Chestit Pra d!" (Feliĉa
Fierecdefilo). Pluraj fremdaj ambasadoroj alparolis ilin, kvankam la nombro estis
signife pli malgranda ol pasintjare. "Estas malpli da homoj ĉi- jare, sed mi ŝatus
pensi ke estas la varmego kiu kulpas kaj ne timo post la Orlanda tragedio," diris
24-jaraĝa partoprenanto Ria Naydenova.

178

http://sofiapride.org, http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2016/06/000_C30PV.jpg
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Skopjo, Makedonujo, sabaton, 25-6-2016179
En Makedonujo la politika situacio tre malfavoras la organizadon de Gejfiera Defilado.
Por tamen doni pli grandan videblecon al problemoj kaj luktoj rilataj al GLAT-rajtoj
Junulara Eduka Forumo MOF organizis debatvesperon, dum kiu la ĉefa kontribuanto
180
al la diskuto estis Vaginal Davis
el Usono. En sia parolado sinjorino Davis diris
interalie en sia tipa angla lingvaĵo (libere tradukite): "Mia amikino Andrea Novarin

akompanis sian pupon dum sia unua vojaĝo al Makedonujo por la Skopja Pride Weekend
181
Art Festival
en Kina Kultura Centro de Performaj Artoj. Ni de la laca Okcidento povus
179

http://www.time.mk/nastani/57c1b20942
Vaginal Davis (Vagino !) estas interseksulo, kiu performas kiel amuzisto, pentristo,
sendependa eventkreanto, komponisto kaj verkisto.
181
Fiersemajnfina Artofestivalo
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lerni multon de la seks-aparta aktivulo en Makedonujo, Slavcho [Slavĉo] Dimitrov,
fondinto de la koalicio "Sexual and Health Rights of Marginalized Communities"182,
la ŝatindaj uloj de la GLAT-subtena Centro, lia arda amanto Stefan kaj lia lesbana
partnero Biljana el Bitola, la legenda Kocho [Koĉo], la unua sin manifestinta gejo en
Makedonujo, diino Biljana de Kina Kultura Centro, Pavle, Irena kaj Blagica [Blagitsa]."
Tricent homoj ĉeestis la performadon de Vaginal Davis inter kiuj celebrataj figuroj kiel
Zoja Buzalkovska, fama aktorino Irena Ristich [Ristiĉ], eldonisto Marina Kostova,
filmdirektoro Milĉo Manĉevski, Ljubomir Frĉkovsk, Lupa Angelov kaj Borjana Rosa.

Bukareŝto, Rumanujo, sabaton, 25-6-2016183
Ĉirkaŭ mil homoj suriris la stratojn de Bukareŝto sabate por Gejfiera Defilado,
postulante egalrajtigojn en lando, kie samseksa geedzeco restas kontraŭleĝa. Ili
festis diversecon kaj la GLAT-komunumecon.
Subtenantoj de la okazaĵo volas faligi la konstitucian malpermeson de samseksaj
unuiĝoj. Sed ili alfrontas opozicion post kiam pluraj ne-registaraj organizaĵoj,
ligitaj al la Ortodoksa eklezio kaj kunigitaj sub la ombrelo Koalicio por Familio
pasintmonate alportis peticion kun tri milionoj da subskriboj. Ĝi celas bloki
samseksajn unuiĝojn en ŝtato, kiu difinas geedzecon kiel la "unio inter viro kaj
virino". La parlamento devos kontroli ĉu la peticio de Koalicio por Familio
procedure kongruas kun la leĝo kaj se jes, Rumanujo organizos referendumon pri
la afero.

Partoprenantoj marŝis malsupren laŭ Bulvardo Kiselev de la Arko de Triumfo al
182

seksecaj kaj sanecaj rajtoj de marĝenigitaj komunumoj
www.gaystarnews.com/article/400-march-lgbti-pride-bucharest-romania090614/
#gs.Jjo77LU, el bucharest.com/2016/06/bucharest-gay-pride-rally-draws-crowds/
183
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Piata Victoriei, kie ili simbole kreis sendiskriminacian zonon kun paroladoj kaj
muziko. Ili iris preter la rusan ambasadejon kie kelkaj partoprenantoj fajfante
montris sian malaprobon. Partoprenantoj svingis ĉielarkajn standardojn kaj
sloganojn "diverseco = normaleco".
Accept, grupo kiu antaŭenigas la rajtojn de la GLAT-komunumo, estas indignigita
ke la leĝo ne rekonas ĉiujn specojn de familio. Florin Buhuceanu, direktoro de
Accept diris, ke la rumana ŝtato devus etendi konstituciajn rajtojn al gejaj paroj. Li
opinias, ke provoj bloki ŝanĝon estas "nedemokratiaj" kaj atendas ke finfine la
Konstitucia Tribunalo juĝos konforme al tio. "Rumanoj bezonas decidi kian
socion ili volas. La politikoj de la EUaj landoj reprezentas funkcian modelon kiu
fortigas prosperan socion kiu estas diversa kaj inkluziva, dum la politika klaso en
Rusujo kaj ĝiaj najbaraj landoj generas maltoleremon kaj fremdultimemon."
Samseksamo estas laŭleĝa en Rumanujo ekde 1996 kaj gejoj estas permesitaj
servi en la militistaro. La lando malpermesis diskriminacion kontraŭ personoj
surbaze de seksa orientiĝo en 2000, sed GLATuloj ankoraŭ strebas gajni multajn
aliajn rajtojn. La rumana registaro por la unua fojo sendis ministron por la marŝo,
Violeta Alexandru, ministro por socia dialogo.
Minuto de silento en memoro de la mortpafado en Orlando estis tenata antaŭ la
komenco de la sabata marŝo.

Istanbulo, Trakujo, dimanĉon 26-6-2016184
Turkaj kontraŭtumultaj policanoj en Istanbulo dimanĉon pafis larmigan gason kaj
kaŭĉukajn kuglojn por dissemi manifestaciantojn, kiuj defias malpermeson de la
urba Geja Fierecdefilado. Aŭtoritatoj en la plej granda urbo de Turkujo
malpermesis la jaran defiladon antaŭe ĉi-monate pro sekurecprizorgado, kio
incitis al kolero de samseksemrajtaj aktivuloj.
Du germanaj politikistoj - Volker Beck, elstara Verda leĝdonanto kaj unu el la
plej laŭtvoĉaj gejaj politikistoj de Germanujo kaj Verda parlamentanino Terry
Reintke - estis detenataj mallonge, laŭ Pepilo (Tvitro). Polico aperis ĉe la sceno kie peze plimultis manifestaciantoj - arestis dek du personojn, tiel asertis unu AFP
fotisto. Inter ili estis sendependa usona fotisto.
Du aŭ tricent junaj manifestacianoj alvenis, malgraŭ abrupta malpermeso de la ĉijara defilado, kian seksrajtaj aktivuloj estis organizintaj en Istanbulo dum la lastaj
dek du jaroj. Kolektiĝinte en grupetoj ĉirkaŭ la fermprenita komerca strato
Istiklal, celante tiel eskapi la policon. Sed la manifestaciantoj malvolvis gigantajn
ĉielarkajn flagojn de el fenestroj plurajn etaĝojn supren.
"Ni protestas ke ili devigas disvastiĝi, la polico estas ĉie kaj blokas ĉion," diris
Gizem Şeker, kiu havis ĉielarkojn pentritajn sur siaj vangoj. Ŝi aldonis ke tio
ankaŭ estis taktiko bari ekstremnaciistojn, kiuj postulis en lasta semajno, ke
184
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aŭtoritatuloj nuligu la Gejfieran Defiladon. Ekstrem-dekstruma grupo avertis, ke
ili nepre haltigos la defiladon, se polico ne atentos la alvokon.
Polico movis rapide por dissemi la manifestacianojn, pafante larmigan gason kaj
kaŭĉukajn kuglojn kaj konfiski iliajn ĉielarkajn flagojn, tiel AFP-korespondanto
atestis. "Kio ĝenas la registaron estas la videbleco de la GLAT-komunumo," diris
Irem, alia juna manifestantino. "Ili ne volas ke oni vidas nin. Kaj ni elektis esti
videblaj, prefere ol marŝi. Tial ni estas sur ĉiu angulo de la strato" ŝi diris al AFP.
"Kaj mi kredas ke ni sukcesis - ni etendis nin eksteren kaj amo venkos, mi estas
certa pri tio."
Turka polico subpremis forte en eĉ malgrandaj manifestacioj, celante eviti
kontraŭregistarajn protestojn en Istanbulo, tiajn kiaj okazis en 2013.

Polico ŝprucigas per akvokanono al manifestaciantoj
Istanbulaj aŭtoritatuloj diris, ke la dimanĉa amaskunveno estis malpermesita por
"sekurigi sekurecon kaj publikan ordon", post serio da atencoj trans Turkujo dum
la pasinta jaro. Pri iuj de tiuj atakoj estis kulpigita la grupo IŜ, aliaj kulpigis
kurdajn aktivulojn.
En antaŭaj jaroj miloj da homoj partoprenis en la Istanbula Fierecdefilado, ili estis
la plej gravaj GLAT-renkontiĝoj en islama lando en la regiono.
Organizantoj vanigis la malpermeson de la ĉi-jara evento en komunikaĵo kiun ili
laŭtlegis ĉe la loko de protestado antaŭ ol la polico dissemis ilin.
"Ni ĉiam ekzistos, krios nian ekziston, kaj ĉiam estos fieraj pri nia ekzisto," la
komunikaĵo diris.
"Ili prave timas nin, ĉar ni kunigadas, kreskas kaj marŝas."
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Budapeŝto, Hungarujo, sabaton, 9-7-2016185
La stratoj estis tute malplenaj, krom la 20 000 personoj marŝantaj tra ili. Membroj
de la GLAT-komunumo kaj iliaj aliancanoj spitis varman julian sunon sabate por
manifestacii tra la Budapeŝta urbocentro en okazigo de la urba 21-a Budapeŝta
Fierfestivalo. Svingante ĉielarkajn flagojn kaj koksflirtante sur la tonoj de
dancmuziko sur la planko de remork-aŭto kun dek radoj, manifestaciantoj
subtenis gajan humoron dum eskorto de policanoj gardis la ĉirkaŭaĵon. La sola
enirejo al la defilado estis tra du sekurecaj kontrolpunktoj ĉe Placo de Herooj, la
komenca punkto.
Kiel en jaroj pasintaj, la tuta itinero estis kordonprotektita ĝis malproksimeco de
la flankaj stratoj en ĉiu direkto. Ĝi kreis superrealisman scenon: la solaj homoj
kiuj travivis la manifestaciojn estis tiuj kiuj vivis, laboris aŭ gardis entreprenojn
laŭlonge de la itinero.
En 2007 kaj en 2008 centoj da kontraŭ-samseksemaj manifestacianoj perturbis la
marŝon ĵetante ŝtonojn, ovojn kaj aliajn forĵetaĵojn al la partoprenantoj. Tial ekde
tiam la polico aranĝis la liniforman bufrozonon.
La ĉi-jara marŝo komenciĝis nur post la kvara. La manifestacianoj direktis
sudokcidenten, antaŭ ol ĝiri dekstren, poste svingante mallonge norden. Tiam ili
inundis en placo Kossuth Lajos antaŭ la parlamentejo, kie aktivuloj donis
paroladojn, postulante pli grandan leĝan rekonon de sia registaro kaj pli grandan
respekton kaj toleremon de hungara civitanaro.
Csaba Császár, unu el la organizantoj, parolis pasie en la placo. Li insistis
ĉeestantojn fari koaliciojn kun aliaj vundeblaj civitangrupoj en Hungarujo.
"Negrave pri kiuj ni parolas, ni devas defendi nin reciproke," Császár diris. "Se vi
ne ŝatas, kiam homoj maldegnas paroli al vi, ĉar vi estas geja, ne permesu al ili
malgrandigi ciganojn."
Reprezentanto de la hungara policejo raportis ke estis neniuj arestoj. Laŭ la
defilada itinero, manifestaciantoj esprimis ĝojon kaj konsolon ĉeesti en spaco kie
ili sentis sin akceptitaj. "Mi havas lokon ĉi tie," diris Andrea Müller, dek ok jarojn
juna transgenrigita virino el nordokcidenta Hungarujo. Müller diris ke tiu estis ŝia
unua Fierecdefilado. Ŝi identigis sin ino kiam ŝi "estis malgranda", sed ŝi nur
konfesis sin al siaj gepatroj kiel transgenrigitan en la aĝo de dek kvar. En
komenco ili estis malrapidaj akcepti ŝin, sed fariĝis plene helpemaj en la postaj
jaroj. "Rilate la socion, mi ne dirus ke homoj estas aĉaj, sed ili ne estas ĉiam
toleremaj. Kelkaj homoj ne scias, ke mi estas transa. Unufoje ke mi diras ilin ke
mi estas, iuj homoj simple ĉesas paroli al mi."
Laŭ profesoro pri genrostudoj ĉe Mez-Eŭropa Universitato, Hadley Z. Renkin,
kies laboro estas temigi samsekseman identecon en post-socialisma Hungarujo, la
supreniĝo de la dekstrema Fidesz-registaro en 2010 kondukis al fuziiĝo de
185
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kontraŭgeja retoriko kun kontraŭ-okcidenteŭropa retoriko, kiu siavice enflamigis
homofobion en Hungarujo. Li montris al amendo por la hungara Konstitucio de
2012, kiu restriktas la difinon de geedziĝo al malsamseksemaj paroj, kiel
ekzemplon de kontraŭ-GLATa politiko fare de la registaro. "Mi kredas ke tiu
speco de publike videbla movo, kiun faras la registaro, povas fiksi tonon en la
maniero en kiu homoj rigardas certan socian grupon." Sed multaj en la marŝo
pentris pli helan bildon, sugestante ke homofobio en Budapeŝto neniam kreis
problemojn por ili, kaj ili povis tamen konduti publike kiel ili deziras.

Adri Huszák [Husak], 21-jaraĝa studentino de fizika terapio, diris ke neniu en
Budapeŝto iam diris ion al ŝi, kvankam "sufiĉe evidentas ke mi estas lesbanino".
"Mi malkaŝe samseksemas. Ĝi estas akceptita," diris Huszák, kiu estas originale
de Kecskemét [Keĉkemet], sed nun loĝas en Budapeŝto. Sed aliaj el ekster la urbo
diris ke en Hungarujo laboro atendas antaŭ ol la socio iĝu plene inkluziva loko
por sia GLAT-komunumo.
Ornamita en nigra leda pantalono, genuen altaj nigraj botoj, subĉemizo kaj nigra
skarpo brodita kun la vortoj "S-ro Ledo Eŭropo 2015", 37-jaraĝa aŭstro Thorsten
Buhl diris, ke Budapeŝto iom postrestas al urboj en la Okcidenta mondo, kiam
temas pri la malferma aperigo de kurioza identeco.
Buhl jam marŝis en Gotenburgo, Vieno, Amsterdamo kaj alilokaj Fierecdefiladoj.
"Mi reprezentas la ledan komunumon de Eŭropo", li diris pro la surskribo sur sia
skarpo BDSM, eksplikebla kiel "memvola sado-masoĥisma kaj fetiĉa komunumo"
kiuj "bedaŭrinde ne" ekzistas en Budapeŝto. Buhl diris ke la manko de fetiĉa
komunumo en granda urbo kiel Budapeŝto estas evidentaĵo de homofobio en la
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urbo.
Hungarujo permesis registritan partnerecon al GLAT-paroj ekde 2009. Sub la
nuna sistemo al GLAT-paroj estas donitaj iuj el la rajtoj kiujn geedzaj paroj
havas, - kiel partnervizito en hospitalo kaj iuj fiskaj stimuloj - sed al ili estas
neataj aliaj rajtoj, precipe la komuna adopto de infanoj.
Laŭ Renkin, grava politika dislimo en Hungarujo nun estas la kredo inter kontraŭGLATaj Hungaroj, ke la GLAT-komunumo estas malpli "hungara". "Unu el la
kialoj ke la Fidesz-registaro kaj multaj hungaraj naciistoj havas tian problemon
kun GLAT-homoj estas, ke ili vidas ilin kiel reprezentantojn de la Okcidento," li
diris. "Ili vidas ilin kiel fremdulojn."
Se estas tiel, tiam por unu tago almenaŭ eksterlandanoj konkeris teritorion:
verŝiĝante tra la stratoj, imitkantante hungarajn piedpilkhimnojn kaj
suprentenante signojn mokantajn ĉefecon en la registaro dum ili dancis laŭ viva
muziko ĉe Danubo en la longaj ombroj de la vespero. "Kial mi havus malpli da
rajtoj vidigi min ol aliseksemaj familioj kun infanoj?" demandis Buhl. Aldonis
Huszák: "Homoj devus povi ami, kiun ajn ili amas."

Beogrado, Serbujo, sabaton, 24-9-2016186
Centoj da GLAT-homoj kaj iliaj subtenantoj marŝis tra la urbo lastan semajnfinon protektataj de la sabloj de policistoj kaj helikopteroj, pro timo antaŭ alia
atako de ekstremistoj simila al la perforta alfrontiĝo, kiu okazis en 2010. Ĉar tiam
ĉirkaŭ cent homoj estis vunditaj en la okazaĵo kun atakoj de ekstrem-dekstrumaj
Beogradanoj, kiuj ĵetis benzinbombojn al la polico kaj la gejaj aktivuloj. Nun estis
la tria parado ekde 2010. En 2015 kaj 2016 estis neniuj raportoj de perforto.
Defiladoj en 2011, 2012 kaj 2013 ĉiuj estis malpermesitaj de la aŭtoritatuloj pro
timo pri tumulto.
Post la ĉiujara Fierecdefilado grupo de
krist-anaj
pastroj
kaj monaĥinoj tenis
specialan ceremonion en dimanĉo por
"purigi" Beogradon
de la "Sodom kaj
Gomor"-stila festado en la pasinta
sabato. Ekleziestroj
gvidis la grupon en
preĝado kaj kantado kaj unu pastro kriis: "Kial ili devas iri publike en tiu parado?
Ĉar ili volas varbi kaj ... ruinigi la sekvan generacion." Tenante bildojn de Jesuo,
186

Pink News

18

krucojn kaj standardojn kun surskribitaj kontraŭ-GLATaj frazoj, la grupo
kolektiĝis en la centron de la ĉefurbo por purigi la urbon.
Ironie, la ĉi-jara Beograda Fierecfesta temo estis "Amo resanigas la mondon," kaj
vidis centojn da GLATaj homoj kaj subtenantoj elirantaj por festi egalecon.

Serbujo estas ankoraŭ konservativa rilate GLAT-rajtojn. Samseksemo iĝis
tutlande laŭleĝa nur en 1994 kaj ankoraŭ ne ekzistas rekono de samseksaj
interrilatoj, malpli de samseksa geedzeco. Tamen, malgranda paŝo al progreso
estis farita pli frue ĉi tiun jaron, kiam ĉefministro Aleksandar Vuţiš anoncis
planon enoficigi la unuan gejan ministron en sia kabineto.
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Tirano, Albanujo, dimanĉon, 25-9-2016

Geja Fierbiciklado en Tirano187
Ankoraŭ malmulte okazas tie. Ekzistas organizaĵoj Aleance kaj ProLGBT

Kiuj protektaj leĝoj ekzistas en sudorienta Eŭropo?188
En ĉiuj landoj seksumado inter samseksuloj estas leĝe permesita. La unua
lando, kiu leĝigis tion estis Turkujo en 1858, Grekujo sekvis en 1951,
Hungarujo kaj Bulgarujo en la sesdekaj, Slovenujo, Kroatujo kaj Montenegro
en la sepdekaj, la aliaj landoj en la naŭdekaj jaroj de la dudeka jarcento.
Pri la akcepto de jure registrita kunvivado multaj landoj estas ankoraŭ ne
konvinkitaj. Slovenujo, Hungarujo, Koatujo kaj Grekujo leĝigis tiun juran
ligon en respektive 2006, 2009, 2014 kaj 2015, sed Albanujo, BiH (Bosnio kaj
Hercegovino), Bulgarujo, Kosovo, Makedonujo, Montenegro, Rumanujo,
Serbujo kaj Turkujo eĉ ne pensas pri tio.
La kontraŭstaro al kunvivado de samseksuloj estas en kelkaj landoj eĉ tiom
granda, ke en la lasta jardeko (2006-2016) ili konstitucie difinis, ke seksuma
partnereco egalstatusa al geedzeco estas malpermesita189. Tiuj landoj estas
Bulgarujo, Hungarujo, Kroatujo, Montenegro kaj Serbujo. Verŝajne sekvos
Makedonujo kaj Rumanujo.
187
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https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Europe#Eastern_Europe
189
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Alia mens-ekscita afero estas la rajtigo al samseksaj paroj adopti infanojn.
Tiun rajton havas unu el la du partneroj aparte en Bulgarujo, Hungarujo,
Kosovo, Romanujo, Serbujo kaj Slovenujo, sed ne en ses aliaj landoj, dum
Kroatujo akceptas adopton de paro sub "parenca respondeco" (situacio simila
al la adopto de antaŭ-infano, t.e. biologia infano de unu el la partneroj).
Vaste akceptita leĝo en la landoj de sudorienta Eŭropo estas tiu pri
diskriminacio kontraŭ GLATuloj, kvankam en Turkujo tio estas ankoraŭ en
propona fazo, dum en BiH ne ĉiu diskriminacio estas punebla kaj en
Makedonujo tia leĝo ne ekzistas!
Fine ĉiuj landoj akceptas gejojn (kaj lesbaninojn?) en la armeo, krom Turkujo,
kiu havas proponon tiurilate.
En meza kaj nordorienta Eŭropo
Tie menciindas la kampanjo HateNoMore (Ĉesu Malami) kaj Pollando,
Litovujo, Latvujo, Kroatujo kaj Hungarujo. La ĉefa celo de la projekto estas
malhelpi la viktimiĝon de personoj suferantaj de malamagoj pro aliulaj
homofobio aŭ transgenrofobio. Por atingi tion oni trejnas policanojn kaj
homojn en la jura sistemo kaj agas por enkonduko en parlamento de
leĝproponoj pri krimoj kontraŭ personoj de ne-norma seksa orientiĝo kaj
genra identeco aŭ konduto.

Mallonga historio de gejeco en imperioj
De la 1870-aj jaroj, sociaj reformistoj en Britujo komencis defendi
samseksemon, sed pro la kontestata naturo de ilia lobiado ili konservis
siajn identecojn sekretaj. Sekreta brita socio nomata la "Ordeno de
Queronea" kampanjis por la leĝigo de samseksemo, kaj kalkulis dramiston
Oscar Wilde inter siaj membroj en la lastaj jardekoj de la 19a jarcento.
1885: La Otomana imperio (antaŭaĵo de Turkujo) malkrimigas
samseksamon.
1922: Sovetunio malaperigis gejecon el la kriminala jurlibro. Tio estis
rimarkinda paŝo en Sovetunio tiutempe, kiu estis tre postrestinta ekonomie
kaj socie, kaj kie multaj konservativaj sintenoj al sekseco plipezis. Tiu
paŝo estis parto de pli granda projekto de liberigado de seksaj rilatoj kaj
vastigado de virinaj rajtoj, inklude laŭleĝigon de abortado, procedurebleco
eksedziĝi kaj provoj socialigi dommastrumadon. Dum la epoko de Stalin
tamen, Sovetio retroturnis ĉiujn tiujn progresemajn disponojn,
rekrimigante gejecon, malliberigante samseksamantojn kaj malpermesante
aborton.
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Komentoj pri gejeco al Konsilio de Eŭropo190
Klaraj leĝoj necesas por protekti transulojn de diskriminacio kaj malamo
Strasburgo, 26/07/2011
Transgenruloj kaj transvestemuloj renkontas severan diskriminacion en multaj vivosferoj,
ne laste sur la labormerkato, edukado, sanzorgado kaj distraj aktivaĵoj. Ĉikanado en
lernejoj estas kvazaŭ rutina. Enketoj montris, ke proksimume la duono de transuloj kaŝas
sian genran identecon en laborejo pro timo, ke ili perdos sian laboron. 41 transgenrulaj
mortigoj estas raportitaj en Eŭropo ekde 2008. Novnaskitoj estas registrataj kiel knabo aŭ
knabino kaj ĉi tiu distingo fariĝas laŭleĝa kaj socia fakto ekde tiam. ………….
Lernejoj devas ĉesigi disvastigon de homofobiaj kaj kontraŭtransgenraj mesaĝoj
Strasburgo, 27/09/2011
En lernejoj trans Eŭropo gejunuloj estas persekutataj pro sia seksa orientiĝo aŭ genra
identeco. Homofobia kaj kontraŭtransgenra ĉikanado estas ĉiutaga realaĵo en la vivo de
multaj. Tempo estas por reagi, speciale se konsideri plurajn naciajn studaĵojn kaj
raportojn, avertantajn, ke okazis nombro de memmortigoj inter junaj lesbanaj, gejaj,
ambaŭseksamaj kaj transgenraj (GLAT) uloj, kiuj sentis sin malakceptataj de siaj
samaĝuloj kaj familianoj. La amplekso de tiu problemo aspektas granda. ………….

Silentigi voĉojn kontraŭ homofobio lezas homajn rajtojn
Strasburgo 21/06/'12,
Lastatempajn monatojn vidiĝas novaj klopodoj en kelkaj membro-ŝtatoj de Konsilio de
Eŭropo silentigi voĉojn kontraŭ homofobiaj kaj kontraŭtransgenreco. Leĝoj kiuj
malpermesas informadon pri lesbanaj, gejaj, ambaŭseksamaj, transgenraj kaj interseksulaj
problemoj indikas zorgigan paŝon regreseman al pasinta periodo, kiam samseksamantoj
estis traktataj kiel krimuloj. Ĉi tiuj klopodoj limigi liberecon de esprimado kaj kunvenado
iras draste kontraŭ la normoj surbaze de internaciaj kaj Eŭropaj homaj rajtoj. ………….
Knabo, knabino aŭ persono – interseksaj personoj malhavas rekonon en Eŭropo
Strasburgo, 09/05/2014
Je la unua de marto 2014 parolisto de Fox News, Clayton Morris, devis pardonpeti pro sia
'senscia kaj malsaĝa' komento, kiam li primokis la novajn opciojn pri genreco por
Fejsbuk-profiloj, kiuj permesis al uzuloj registri sin kiel interseksajn. La parolisto
ridindigis la paŝon de la sociaj medioj rilate al intersekseco, dirante ―whatever that is‖ (kio
ajn tio estas). Ĉi tiu okazaĵo ilustras la antaŭjuĝon kaj nescion rilate al la realaĵoj de
individuoj kiuj ne povas esti klasitaj kiel maskla aŭ ina ĉe naskiĝo. ………….
GLAT-infanoj havu la rajton je sekureco kaj egaleco
Strasburgo, 02/10/2014
Lesbanaj, gejaj, ambaŭseksamaj, transgenraj kaj interseksaj infanoj ofte viktimas pro
ĉikanado en lernejoj, hejme kaj tra sociaj amasmedioj. Ĉi tio efikas severe malbone al ilia
farto kaj preventas malfermitecon pri sia persona identeco. Kiel por ĉiuj infanoj ankaŭ por
GLAT-infanoj validas, ke ili ĝuu homajn rajtojn kaj ke sekura ĉirkaŭaĵo estas postulata
por ke ili plene partoprenu la socion. ………….
190

komencoj de la tekstoj en www.coe.int/en/web/commissioner/blog/tags/lgbti
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Okcidenteŭropaj Fierecdefiladoj ĝis 4-9-2017191
Aŭstrujo: Bregenz, Graz, Innsbruck, Linz, Vienna; Belgujo: Antwerp, Brussels; Britujo:
Birmingham, Brighton, Burnley, Connah's Quay, Coventry, Eastbourne, Exmouth,
Grimsby, Hemel Hempstead, Kingston-upon-Hull, Lancaster, Leeds, London,
Manchester, Norwich, Oxford, Reading, Royal Leamington Spa, Totnes, Winchester,
Worcester, York; Danlando: Aarhus, Copenhagen, Tórshavn; Finnlando: Helsinki,
Kuusamo, Rovaniemi; Francujo: Arras, Morzine, Rouen, Tignes, Toulouse; Germanujo:
Aurich, Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Cloppenburg, Cologne, Cottbus,
Dresden, Duisburg, Frankfurt am Main, Greifswald, Hamburg, Hannover, Kiel, Koblenz,
Konstanz, Leipzig, Magdeburg, Mainz, Munich, Oldenburg, Paderborn, Rostock,
Schwerin, Stuttgart, Trier, Waddeweitz; Hispanujo: Barcelona, Benidorm, Madrid, Playa
del Inglés, Playa del Inglés, Sitges; Irlando: Waterford; Islando: Reykjavik; Kroatujo:
Zagreb; Luksemburgio: Esch-sur-Alzette; Nederlando: Alkmaar, Amsterdam, 'sHertogenbosch, Tilburg; Norvegujo: Bergen, Hemsedal, Kristiansand, Mo i Rana, Oslo,
Tromsø; Svedujo: Älvsbyn, Åre, Arvidsjaur, Falkenberg, Gothenburg, Norrtälje,
Örnsköldsvik, Piteå, Skellefteå, Söderhamn, Stockholm, Växjö, Visby; Svislando: Bern,
Zürich.

Apelo de Eŭropa Esperanto-Unio al landaj asocioj
(ekstrakto el Eŭropa Bulteno)

En Pollando oni sukcesis oficiale listigi Esperanton inter la naciaj kulturaj
heredaĵoj de tiu lando. Tiu sukceso ne havos gravan internacian
konsekvencon por Esperanto, se ĝi restos ununura ekzemplo.
Por tia atingo en aliaj landoj ne necesas leĝo akceptata de landa
parlamento. Kiam franca movado kolektos ĉion kion francaj esperantistoj
kreis en Esperanto dum la tuta E-historio kaj prezentos tion al la franca
institucio kiu zorgas pri nacia kultura heredaĵo, sendube tiu instanco devus
esti surprizita pri la korpuso de tiu kreado kaj graveco de francoj por
kunkonstrui tutmondan E-kulturon. Tute same, aŭ eble eĉ pli surprizitaj
devus esti hungaraj instancoj, kompreninte kia giganto ene de E-kulturo
estas hungara nacio. Inter la granduloj sendube estas ankaŭ Skotlando kaj
Hispanujo. Tial Zlatko Tišljar apelacias al la estraroj de ĉiuj EU-aj landaj
asocioj 1. Esplori kiu instanco en la lando decidas pri kultura nacia
heredaĵo 2. Kiaj dokumentoj necesas por starigi peton ke la nacia kultura
korpuso kreita en la lando estu agnoskita kiel nacia kulturheredaĵo
3. Transdoni tiun dokumentaron kaj lobii por la sukceso.
Se ni sukcesos pri tio en kelkaj pliaj landoj, tiam ni povus kunigi la fortojn
kaj postuli simile en EU baze de tiuj oficialaj oficialigoj ene de ŝtatojmembroj kaj poste ĉe UNESKO.

191

www.ilga-europe.org/resources/pride-event-calendar
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Rim-enigmoj, Popova Elena, KAVA-PECH192
Vi ne kredus, ke al la
kreo de ĉi tiu ĉarma
kaj interesa infanlibro
kontribuis dek ses
per-sonoj ĝis vi mem
ne enmanigas ĝin: 56
paĝoj el kiuj 34 kun
po unu pura nigrablanka desegnaĵo de
floro, besto aŭ alia
naturfenomeno. Ĉiu
vivulo estas akompanata de mallonga
strofo kun je la fino
…………….., kie via infaneto mem povas diveni kiu estas la nomo de la
rolulo. Kaj se ĝi ne konas la esperantan vorton, sur la lastaj ok paĝoj de la
libreto estas la solvoj.
Tamen ĝi ne estas libreto kiun via infano povas en unu bato lege trakuri kaj
fiere finfermi. Ne, la teamo elpensis taskon por la leganto: kolorigi la
desegnaĵojn, prefere laŭ la veraj koloroj, eventuale troveblaj en Interreto. Por
sigeli la proprecon de sia kolora kunlaboro ŝi aŭ li tiam povas plenigi sian
nomon en la kolofono "La ilustraĵojn kolorigis: …………………."
Koni la nomojn en la naturo en Esperanto kompreneble ne decas, se oni ne
konas ilin ankaŭ en la gepatra lingvo. Tial la tradukoj en dek du eŭropaj
lingvoj estas aldonitaj al la solvoj.
Multinvita libreto, el kiu ne nur esperantaj infanoj povas ankoraŭ lerni. Mi
mem bezonis konsulti sep el la 34 solvoj!
Ĝi estas kudrita, havas belajn kolorojn kaj kostas nur ses eŭrojn.
Gratulon al la rimisto, s-ino Popova, la desegnisto, s-ino Tomeţková kaj la
eldonisto Petro Chrdle. Por ok- ĝis dekdujaraĝuloj, laŭ mia takso.
Ekzemple
Kantas sen ĉeso \ ĝis memforgeso \ en la arbaro \ aŭ en la valo \ la famega ???
Trapasas la dezerton / ne soifante sub la suna ĉielo / la ĝiboj ĝin savas / jen la ???
JD
192

http://kava-pech.cz/book-rime-esperanto.html
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Kio ankoraŭ ligas nin al la idealo Esperanto?
Kial mi komencis lerni Esperanton?
En la jaro 1981 mi legis artikolon de Jozefo Horváth en monata ĵurnalo "Ifjúsági
Magazin" ('Junulara magazino') en kiu li skribis interalie ke tiu lingvo estas por tiuj kiuj
spite al plurjara lingvolernado eĉ glason da akvo ne povas peti en la lernita lngvo... Nu,
ĝis tiam estis instruitaj al mi du fremdaj lingvoj: la rusa dum dek jaroj kaj la germana dum
kvin, sed neniun el ili mi povis flue paroli. Tial mi komencis lerni Esperanton. Post dujara
plejparte memstara lernado faris mi bazgradan movadan ekzamenon. Jam tiam mi parolis
pli bone Esperanton ol iun ajn alian fremdan lingvon.
En 1990, post dusemestra lernado, mi ricevis diplomon
kiel tradukisto-interpretisto de Hungara EsperantoAsocio. Dum tiu lernado mi interkonatiĝis kun Szabó
Eszter. De 1993 ŝi estas mia edzino. Nia filino, Anikó
Lilla, naskiĝis en 1995. Mi parolas al ŝi denaske
Esperante. De 2002 ni partoprenas Renkontiĝon de
Esperantistaj Familioj (REF) kie ŝi interkonatiĝis kun
aliaj denaskaj esperantistetoj. Nun ŝi havas amikinojn kaj en Norvegujo kaj en Germanujo
kaj en Luksemburgio... Ŝi ekzameniĝis pri Esperanto 13-jara - pri la germana kaj angla
lingvoj 18 -jara... Do, mi estas konvinkita ke Esperanto estas ne nur relative rapide flue
ellernebla - sed ĝia lernado efikas ankaŭ al lernado de aliaj lingvoj. Laŭ mi ne nur pro tio
estus grave serioze trakti Esperanton.
Imre Hegedűs, esperantodebrecen@gmail.com
Mi naskiĝis en Buenos Aires. Mi kreskiĝis en Rosario, Argentino, en malriĉa hejmo de
miaj gepatroj. Mi ĉiam kredis ke mi vivos dum mia tuta vivo en Argentino, sen iu ajn
ŝanco por ekkoni aliajn landojn.
En 1959 mi malkovris Esperanton. Mi komencis korespondadon kun homoj de multaj
landoj, kiam mesaĝo estis letero skribita per inko sur papero. Ĝi bezonis koverton kun
poŝtmarkoj. Kaj ĝi bezonis kelkajn monatojn por atingi mian
korespondanton, vojaĝante per ŝipo. Esperanto malfermis la
mondon por mi.
Kelkaj korespondantoj el Usono konvinkis min, ke
konvenos al mi translokiĝi al Usono. Post kelkaj jaroj, en
1963 mi enmigris en Novjorkon.
Mi taksas la kvaliton de mia vivo multege pli bona ol tiu de
mia frato kiu loĝis sian tutan vivon en Rosario. Pro tio mi
volas ke la homoj lernu pri la valoro de Esperanto, kaj ke ili
lernu ĝin. Mi havas tre vastan retejon, mi instruas
Esperanton per retpoŝto al homoj kiuj komprenas la hispanan aŭ la anglan. La hispanparolantoj devenas de landoj en kiuj oni parolas hispane, inkluzive de Usono. La plej
multo de la angla-parolantoj lernis la anglan kiel duan lingvon. Ili devenas de preskaŭ ĉiu
lando.
Mi partoprenis ĉi tiujn Mondajn Kongresojn: 1992 Vieno, 2004 Bejĝingo, 2012 Hanojo,
2014 Bonaero, 2015 Lillo, 2016 Nitro.
Enrique Ellemberg, UEA Delegito por Fremont, California, Usono
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Por mi Esperanto ĉiam estis ĉefe ilo por interhomaj kaj interkulturaj kontaktoj kaj pere de
ĝi en mia nun jam 30-jara E-aktivado mi ekkonis multajn homojn el multajn diversajn
landojn kaj lernis multe pri iliaj vivoj kaj pri ilia kulturo. Oni ja povas diri ke nun angla
lingvo plenumas la saman taskon, sed esperanto (malsame al angla) tamen donas kun si
certan etoson de interkompreno, ebligas pli direkte fari personajn kontaktojn kaj malfermi
(personajn) pordojn kiuj per angla lingvo ofte (r)estas fermitaj.
Mia e-aktivado dum lastaj 15 jaroj kiu inkluzivas regulan organizadon de MontKabana
Renkontiĝo kaj regulan partoprenon (kun mia familio kun du denaskaj infanoj kaj
fojfojan organizadon) de REF, kune kun oftaj eksterlandaj kontaktoj kun aliaj
esperantistoj (rete, sed ankaŭ vive) donas al mi ĝuste tion kio, laŭ mi, estas tasko de
Esperanto en la nuna mondo – ilo por internaciaj kontaktoj
kaj internacia interkompreno.
Mi nun estas 52-jaraĝa, do, (mi travivis, ke) la rapida
disvastigo de la angla lingvo ebligis ke ĝi iĝu nuntempa
„esperanto― komprenata je multego da lokoj terglobe.
Krome, en orienta Eŭropo, kiam falis la limoj de
komunismo/socialismo kaj venis tempo kiam estas facile
vojaĝi ankaŭ sen esperanto, ĝi perdis la signifon.
Mi vidas nun esperanton kiel bonan ilon por konekti
„alternativulojn― kiuj kontraŭas tutmondan globalan
ekonomion, sed tamen subtenas kulturan komunan
tutmondan spacon. Ne facilas teni esperanton vivanta
(precipe se oni rigardas la lingvon „akademie―, kiel teoriaĵon), sed laŭ mi indas kaj eblas.
(La konfirmo estas ĝuste REF, kies nombro da partoprenantoj iom kreskas, ĉefe inter
familioj el okcidenta Eŭropo kie multaj jam vivas tute „internaciajn― vivojn kaj deziras
enkonduki tiun vivstilon al la infanoj.
Vanja Radovanović, Zagreb, Kroatio
Komence mi tre entuziasmiĝis pri ‖facila‖ internacia lingvo. Sed poste mi seniluziiĝis
konstatante gravan lingvo-nescipovon ĉe plimulto de Esperantistoj. Mi kalkulis, ke dum
tiom da jaroj Esperantistoj ja povintus tre bone finlerni eĉ anglan lingvon.
Ju pli multe mi lernis Esperanton, despli mi konsta-tis tiun prisilentatan kialon de tiu
fiasko rilate al lingvoscipovo: gravaj kontraǔdiroj en
gramatiko pro tro rapide kreita, kaj manke de tempo ne
finfari-ta oficiala difino, regularo. Posteulaj fakuloj ne klopodis plen-difini oficiale gramatikon de Esperanto, pri kio
Zamenhof dum sia vivo ne havis tempon. Do ne Zamenhof
kulpas, sed posteuloj kiuj aplikis personkulton. Pro
personkulto neniu faris ordon pri gramatikaj reguloj, difinoj.
PAG kaj simile PMEG pli konfuzas, eĉ fortimigas
lernantojn, ol helpas ilin.
Ĉefe plurlingvanoj povas uzi bone Esperanton, ĉar ili
aplikas unusencajn regulojn el aliaj etnolingvoj. Kiel
plurlingvano, mi ankoraǔ uzas Esperanton kun kelkaj eksterlandanoj, sed mi uzas ankaǔ
anglan lingvon kun magnitude pli multaj personoj.
Laszlo Istvan TOTH, Hungarlando
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"Esperanto en Turismo" en Banjo Luko (SR)
Okazis 26-09-2016 ronda tablo "Turismo por ĉiuj" kie prelegis
universitataj profesoroj kaj spertuloj pri turismo el Serbujo kaj Slovenujo.
Organizanto de ronda tablo estis Ministerio por komerco kaj turismo de
Respubliko Srpska kaj teknika organizanto estis Asocio de scienculoj AIS
Banjo Luko. S-ro Vrhovac, vicprezidanto de E-societo "La
Mondo" en Banjo Luko, prelegis pri la rolo de Esperanto en Turismo
dum la pasintaj cent jaroj. Li menciis, ke laŭ takso ĉiujare
proksimume 25 000 homoj partoprenas tutmonde Esperantokongresojn, festivalojn kaj similajn eventojn. Tio signifas, ke
Esperanto ludas signifan rolon en la evoluigo de turismo en la
mondo. La Banjaluka klubo havas bonajn kontaktojn kun la Srpska
ministerio pri Komerco kaj Turismo kaj lokaj turismaj organizaĵoj.
Ĉiuj prelegoj estos publikigitaj fine de novembro. Se vi estas
interesita, bonvolu peti ekzempleron aŭ skanaĵon de la artikolaro al
mico.vrhovac@gmail.com.
Mićo Vrhovac

Ekspozicio kaj Seminario en Galati, Rumanujo
informis Marian Vochin, VD de UEA en Bukareŝto
Galati [Galac] estas la unua
urbo en Rumanujo kie
estiĝis esperantista grupo
―Unua Rumana Societo
Esperantista‖ en 1904. Laŭ
iniciato de Doru Neagu,
muzeografo de la Historia
Distrikta Muzeo Olt en
Slatina,
prof.
Cristian
Dragos Caldararu decidis
organizi ekspozicion kaj
seminarion titolitaj: ―El la
historio de la esperantista
movado en Rumanujo‖ en
la 21-a de oktobro 2016.
Okaze de tiuj eventoj
loĝantoj de Galaco povis de maldekstre dekstren: M.Vochin, M.Butan, J.Nagy
ekscii pri esperantistoj
Aurel Boia kaj Constantin Dominte (de d-ro Josif Nagy), pri esperantista movado en
Timiŝoaro (de d-ro Maria Butan), pri la historio de la fervojista esperanto-movado (de inĝ.
Rodica Giuhat), pri la historio de la esperantista movado en urbo Galaco (de Marian
Vochin), pri esperantista movado el Rumanujo en kolektoj de la Arkivoj de la Ministerio
pri Eksterlandaj Aferoj (de muzeografo Mariana-Delia Pohrib).
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El Eŭropa Bulteno pri kunvenoj en Kroatujo
Eŭropa Bulteno, monataĵo, senpage elŝutebla el www.europo.eu/euhropa-bulteno193, ofte
enhavas tre interesajn artikolojn, ĉi-foje ankaŭ pri Balkanaj landoj. Estis du kunvenoj en
Kroatujo la lastajn monatojn:
Esperanto-societo de Bjelovar okazigis manifestacion „Esperantistoj de Bjelovar dediĉe
al sia urbo― de la 21-a ĝis la 23-a de oktobro. Oni povis rigardi ekspoziciojn pri
Esperantaj poŝtmarkoj kaj pri fotoj de floroj en la urba biblioteko. Sabaton estis etnografia
ekskurso al Magleneţ kaj Veliko Trojstvo.
Dimanĉon la ĉefa okazaĵo estis ekspozicio dediĉita al Tibor Sekelj sub la titolo
„Manpleno da mondo― en la Urba Muzeo, kie parolis la urbestro kaj artgvidantoj de la
Etnografia Muzeo en Senta pro tio, ke unuafoje parto de eksponaĵoj kolektitaj en 1970 de
Tibor Sekelj en Aŭstralio kaj Novgvineo, estis ekspoziciataj eksterlande. Sekvis prelegoj
pri Tibor, monda vojaĝanto kaj vojaĝpriskriba aŭtoro, elstara esperantisto kaj muzeologo.
Ili temis pri lia poezio (Zlatoje Martinov), "nia nekonata koreano" (ĐorŤe Dragojloviš),
Tibor Sekelj en Ĉinujo (Yu Jianchao) kaj Sekelj kiel multflanka vojaĝanto (Juraj Bubalo).
Josip Pleadin kaj Zdravko Seleš prezentis la tradukon en Esperanton de la libro „Papua
Taglibro". Dum amika kafumado en restoracio Milica Jeţovita prezentis sian
poemkolekton "Miniaturoj".
De la 16-a ĝis la 22-a de julio okazis en Osijek Internacia Esperanto-Konferenco de
OSIEK194, en kiu partoprenis dudek esperantistoj el sep landoj kaj kiun organizis Višnja
Brankoviš de entrepreno Orbis Pictus. La ĉefa temo estis „Landoj ĉe vojkruciĝo―. Prelegis
Višnja Brankoviš, Zlatko Tišljar („Kiel solvi la nunan eŭropan krizon?―), Maria Butan,
Georgij Mihalkov, Nedeljka Lozaiš, kaj Spomenka Štimec.
Krome okazis multaj ekskursoj kaj vizitoj al vidindaĵoj en Osijek kaj ĉirkaŭaĵo. Ankaŭ la
organizo OSIEK havis sian ĉefkunvenon. Pli detale pri la programo vi trovos ĉi tie:
http://www.esperanto.hr/agado_osiek_2015.htm. Mi mem prelegis pri „Kiel solvi la nunan
eŭropan krizon?―.

193
194

Ĉu ĝia redaktanto vere ne scias, ke la Zamenhof-alfabeto ne enhavas uh, nur u?
Vidu http://osiek.org/osiek/ kaj www.esperanto.hr/agado_osiek_2015.htm
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KAEST en Modra, Slovakujo, 17-20 de novembro
En Modra, Slovakujo, okazis la kvara KAEST, Konferenco pri Aplikoj de
Esperanto en Scienco kaj Tekniko, ekde 2010. La gvida temo estis Avantaĝoj
kaj obstakloj de moderna komunikado. La riĉa programo enhavis multajn
temojn kaj trejnadojn, inter kiuj Kiel plividebligi Esperanton en la reto?,
sociaj retoj, avantaĝoj kaj danĝeroj, Guglo-programoj, Vikipedio praktike,
grafikaj programoj, aŭtomatigita merkatika manaĝado, signaj problemoj
malgraŭ Unikodo. Atentokaptis speciale Chuck Smith pri la jama sukceso de
Duolingo kaj la en fazoj startigo la venontajn monatojn de Amikumu, maniero
por helpe de aplikaĵo de smartfonoj detekti la apudeston de aliaj Esperantoparolantoj en kiu ajn loko. La enhavoj de la plimulto de prelegoj estis
interesaj. Estas neeble doni superrigardon de ili. Vidu serĉu mesaĝon 29700
en retdiskutlisto uea-membroj195
Mi nur volas fari escepton por la prelego kun tre praktikaj konsiloj de Peter
Balaţ:
Petro Baláţ pri ‗Vidigo de Esperanto en la Reto‘:
 Aldonu E-paĝojn al Vikipedio, precipe al unulingvaj paĝoj.
196
 Aliĝu al parencaj asocioj kaj proponi la aldonon de iliaj paĝoj en Eo. Tiu
strategio jam okazis, kun multe da sukceso, pri FORVO kaj Tatoeba.
 Kapti la atenton de ĵurnalistoj de retaj novaĵagentejoj. Gravas prezenti
tekstojn pri temoj, kiuj interesos ilin kaj la legantojn. Ne nur proponu kaj
propagandu Esperanton en izolo.
 Faru literaturajn kaj fakajn tradukojn inter du naciaj lingvoj pere de
Esperanto.
La prezentanto skizis tri strategiojn por plenumi la celon:
1. Starigi propran Esperantan projekton
2. Aldoni Esperanton al la projektoj de aliaj
3. Krei proprajn E-projektojn kiuj povos utili ankaŭ al ne-esperantistoj
Oni devas esti junul(in)o por plene ĝui la enhavon de tia KAEST. La
organizado kaj manĝado (relate al la malaltaj prezoj) estis modelaj.
Tamen mankis io en la programo ĝenerale:
1. Programo kun proksimume 47 prelegoj aŭ prezentadoj en ok tagopartoj
(mateno, posttagmezo aŭ vespero) enhavis kvanton de nesufiĉe preparitaj
eroj. Tion montris la didaktika kaj/aŭ lingva aspekto, ekzemple gejunuloj,
kiuj parolas tro rapide (kaj tial gramatike ne-zorgeme), prelegoj, kiuj
transpaŝis la fiksitan daŭron k.s. Mi eĉ notis lingvajn erarojn, kiuj ŝajnas
195
196

https://groups.yahoo.com/neo/groups/uea-membroj/conversations/messages/29700
Risko estas la eblo por ili scii la modestan nombron da vizitoj al la E-paĝaro.
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esti tipaj por Slovakoj: evoluiĝi anstataŭ evolui, falsigi anstataŭ falsi ktp.
Mi ne povis sufiĉe ĝui altan lingvan regadon, krom ĉe Stefan MacGill.
2. Estis pluraj prelegoj, kiuj laŭ mia gusto tro deviis de la ĉeftemo
"Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado". Cetere, speciale la
kvalifiko moderna en la senco de altteknika, la plej nova197, ne tute
akordiĝas kun mia ideo de homa komunikado ĝenerale. Sub la devosento
de prezentado de la plejeble efika komunikado paliĝis komunikadovaloroj
kiel ĝentileco, individuigo de atentado, komunikada "kunlaboremo"
(koncizeco, ebligo de reagoj, ankaŭ dum la elparolado mem)
Tion dirinte mi pensas, ke la ĉeestintoj estis sufiĉe kontentaj, dum la
organizintoj iom seniluziiĝis pro la malgranda partoprenado vendrede, la
unuan plenan tagon.
Estas heroa atingo organizi konferencon, kie prezentatas ĝis tri prelegoj
samtempe, sed proksiman fojon mi ŝatus havi programon malpli ŝtopitan, pli
taŭgajn titolojn, pli da ne-slovakoj198, malpli da krokodilado kaj pli da kulturaj
kondutmanieroj ĉetable (el retrospektiva maljunula rigardo).
JD

35a surgrimpo de Poludnica, Slovakujo
Vojaĝantoj-Esperantistoj organizos de 5a ĝis 8a de januaro 2017 Internacian
Renkontiĝon. Ĉeffaro estos la 35a surgrimpo de 1549m alta monto en Malaltaj
Tatroj. La ĉeftemo estas geokaŝado. Estos ankaŭ ekskursoj kaj prelegoj pri
vojaĝoj. La loko de kunveno estas vilaĝo Liptovský Ján. Interesitoj rigardu
www.villavictoria.sk, sed hastu, ĉar ĉambroj povas esti ne plu liberaj. Pliaj
informoj tra www.poludnica.esperanto.sk kaj poludnica83@gmail.com.
Ĉi-sube bildoj de sporta kunveno de 27-29a de aŭgusto 2016, same organizita
de IRVE (Jan Vajs). Partoprenis 16 esperantistoj el ses landoj.

197
198

angle: state of the art, france: l'état de l'art, ruse: уровень развития
46% estis Slovakoj aŭ Ĉeĥoj. Ĉu ne eblus proksimfoje organizi KAEST en alia lando?
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Manko de publika opinio en Esperantujo

Kroatoj

Makedonoj

48

Rumanoj

89 73 66 63

Serboj

787

Albanoj

mesaĝoj

Slovenoj

422 187 141 138

Bulgaroj

membroj

Aŭstroj

Ukrainoj

Poloj

Grekoj

Hungaroj

retdiskutli
stoj de

Se esperantistoj loĝus en komuna lando, ili havus verŝajne malpli da konfliktoj ol nun,
estas mia teorio. Ni havus eble ne saman kulturon, sed similajn kulturojn. Mankoj je
ĝentileco kaj respondeco estus videblaj kaj kontroleblaj per facile distribueblaj skribaj
informoj kaj malaprobe rekompencataj. Kreiĝus simile altaj normoj pri tiuj valoroj kaj
esperantistoj malpli facile trovus argumenton por plendi pri manko de demokratio, ĉar
ankaŭ proceduroj estus facile kontroleblaj.
Envere konfliktoj, kiuj laŭdire ekzistas multaj, eĉ inter esperantistoj de sama nacieco, ne
eliras al klara lumo, ĉar okazoj por renkontiĝi estas limigitaj kaj la granda plimulto de
kontaktoj okazas per la reto. Homoj kiuj komunikas skribe, povas multe kaŝi kio estus
videbla el korpolingvo, voĉa laŭteco ktp dum ili renkontiĝas fizike. Ŝanco faras la
ŝteliston kaj ankaŭ la misagon. Aŭ pli ĝuste: sen ŝanco ne ekestas neregeblaj konfliktoj.
La perreta komunikado donas eblecon de rapida neekvilibra fluo de informoj kaj opiniado.
Kiam Renato Corsetti en la komenco de sia prezidanteco (2001) iniciatis la starigon de
tuta aro de naciaj retdiskutlistoj199, li eble rigardis tion rimedo por demokratiigo. Sendube
la retaj forumoj en multaj landoj estas tre utilaj por komuniki kaj diskuti, sed pro svageco
pri la esenco de esperantismo kaj la taskoj de naciaj asocioj ene de la UEA-movado, ili
ankaŭ donas ŝancon al individuoj por daŭre kolporti siajn ŝatatajn teoriojn. Ĝentileco kaj
respondeco, necesaj por gardi harmonion kaj diskuti efike, ofte estas forgesataj en la
konkurencado pri la atento de la leganto.
Min persekutas la demando, kial la retlistoj ofte restis kaj ankoraŭ restas en la manoj de
sia stariginto? Ĉu la malfacilo trovi mastrumantojn el la koncerna lando montras al
mankanta respondeco de la membroj aŭ ĉu la prezidanto el la periodo ĝis 2007 mem volis
teni la regadon de la listo? Fakto estas ke ankaŭ post 2007 Corsetti restis centrulo en la
teksaĵo de retdiskutlistoj kaj sur ilin premas fortan stampon.
Ĉiuj sudorienteŭropaj retdiskutlistoj stariĝis inter 2001 kaj 2003, krom la hungara en 2000
kaj la serba en 2004. Ilia (mal)prospero povas esti konkludita el la nombro da membroj
kaj la nombro da mesaĝoj en la lastaj dek du monatoj.

41 32 30

34 228 164 751 47 37 75 182 174 39 20

por membro 1,9 0,2 1,6 1,2 8,4 0,6 0,6 1,2 3,8 4,2 1,2 0,7
Vidu supran ordigon en tabelo de Guglaj kaj jahuaj naciaj retdiskutlistoj, ordigitaj laŭ
membronombro. Ne bone vicas en tiu ordigo la Grekoj (ĉar verŝajne ili grandparte
199

La propraj retpoŝtadresoj de la posedanto kaj de eventualaj mastrumantoj de la
retdiskutlistoj ne estas publikaj, ankaŭ ne al membroj, nedezirinda afero, ĉar oni ne povas
kontroli ĉu Corsetti vere tenas (tenis?) tiom da postenoj en la retgrupoj.
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transiris al la Fejsbuk-grupo Esperanto en Grekio, sed ne malmembriĝis sian Jahugrupon), la Albanoj (kiuj ricevas multajn mesaĝojn de Bardhyl Selimi) kaj la Kroatoj (en
Kroatujo la Zagreba klubo kaj eble la Rijeka estas fortaj kaj Zagreba esperantisto
plenumas jam la informdezirojn).
Observante la aliajn, oni konstatas la relativan prosperon de la hungara listo, sekvata de la
pola, ukraina kaj aŭstra. En la slavaj landoj (krom Rusujo) la Bosnianoj, Ĉeĥoj200,
Montenegranoj kaj Slovakoj ne havas propran retdiskutliston.
Supozeble la Bulgaroj, Slovenoj, Serboj, Rumanoj kaj Makedonoj pene komunikas pro
malmultaj membroj kaj/aŭ malmultaj mesaĝoj.
En "normalaj" diskutlistoj aperas personaj konfliktoj. Kutime mastrumanto(j) ne volas aŭ
povas moderigi ilin. Eĉ ili foje pro forta malŝato de postulema membro kreas kondiĉon
por eterna konflikto. Konata estas la baro de Gbeglo Koffi kaj Hans Bakker el ueamembroj@yahoogroups.com antaŭ ĉirkaŭ dek kvin jaroj. Tio faris s-ron Gbeglo eterna
malamanto de gvidantoj de UEA kaj fiksis lin kiel ideologian atakanton de supozata
koloniisma sinteno rilate la afrikajn esperantistojn. Ankoraŭ ĝis nun liaj kulpigoj pri ĉiam
novaj estradaj misagoj aperas en uea-membroj. Neniu ordinara membro havas imagon por
scii, ĉu la akuzoj estas fidindaj.201 En interreto ja mankas sendependaj fontoj por kontroli
la verecon de asertoj kaj tiel restas poreterne du grupoj dividitaj en por kaj kontraŭkoffianoj. En nacia lingvo tia konflikto ne povus daŭri tiel longe, ĉar ĝenerale post kelkaj
jaroj formiĝas publika opinio pri la praveco aŭ trosentemo de la atakanto.
Balkana Verda Stelo (BVS) volis - laŭ sia ambicio interrilatigi malsamlandajn
esperantistojn - anonci kaj raporti en sia septembra numero 2016 pri Kolokvo en
Timiŝoaro, Rumanujo, sed s-ino Bute, prezidanto de EAR202, rigardis la BVS-redaktanton
tia postulema membro. Neniun informon li ricevis pri la enhavo de la prelegoj dum la
Kolokvo. Kvankam BVS lojale publikigis la ne-kompletan donitan al ĝi informon,.ŝi baris
la redaktanton de la rumana retdiskutlisto, ne respondis al lia peto membriĝi ŝian asocion
kaj instrukciis al la organizanto de la universitata Kolokvo ne akcepti lin kiel
partoprenanton (kun la falsa argumento, ke la aliĝpeto estis malfrua).
La manko de rekta observado de "gravuloj", kiam ili asertas ion, kaj de la reagantoj al tio
kreas situacion, kiun ili povas misuzi por trudi sian veron kaj volon al malpli povaj
esperantistoj. Ankaŭ la fakto, ke al la presita parolo de gravuloj legantoj ne povas rekte
kaj tuje reagi. Ekzemple ĉi tiuj vortoj estas miaj kaj leganto ne scias, en kiu maniero ĝi
povus publike reagi kontraŭe. Ĝi povas ensendi artikolon, sed trimonataĵo tiel povas ne
sufiĉe efike kontribui al formiĝo de publika opinio. Ankaŭ neniam mi aŭdis pri rekta
reago de kolumnisto en revuo Esperanto al kalumnioj de komitatano Z en Ondo de
Esperanto. Tio donis al komitatano Z en pasinteco eblecon doni aeron al agrablaĵoj
200

La posedanto mem ne plu prizorgas ĝin.
Tipe estas, ke ankaŭ en Vikipedio nenio estas trovebla pri la jarojn longa konflikto.
202
Esperanto-Asocio de Rumanio (ekzistas jure ekde 1998 kiel Asociatia de Esperanto din
Romania aŭ AER, kun membra bazo en Timiŝoaro). Laŭ rumana esperantisto Marian
Vocchin s-ino Bute kaperis dokumentojn de la starigita en 1990 Asociaţia Romȃnǎ de
Esperanto, kun membra bazo en Bukareŝto, kaj prezentis sian asocion al UEA kiel la
nuran asocion por Rumanoj.
201

32
kontraŭ homoj kiuj ne povis rebati. Kontraŭe en Libera Folio oni povas tuj reagi, sed
vorto reta tamen estas ne-daŭripova.
Ĉu legantoj akceptu malĝentilajn asertojn kaj (foje kaŝan) baradon de membroj en siaj
retdiskutlistoj, plie redaktadon de revuoj, kie kritikoj ne aŭdatas kaj kritikemantoj
malpopulariĝas, se ili insistas alimaniere pri sia vero? Eĉ se oni pretervidas la
malĝustecon al homoj, la ne-aperado de korektoj al la plimulta opinio en Esperantujo
havas malfavorajn konsekvencojn por la movado. La frustritoj eliras la grupon aŭ eĉ la
movadon. Ju pli enfermita iu grupo estas, des malpli ĝi kapablas altiri novajn anojn.
Manko de kontroloj kaj ekvilibrigoj203 donas ŝancon al diktemuloj kaj malhelpas la
kreskon de la membraro de la grupo. Tio validas ankaŭ por la organizita movado kiel tuto.
Ŝajnas al mi, ke ĉiu grupo havas sian "naturan" limigon kiu dependas de eksteraj faktoroj,
sed ankaŭ de internaj, tiel kondukante al ekskludemo aŭ inkludemo. Tial oni estu singarda
entuziasmi pri centmiloj da novaj lernantoj en Duolingo aŭ multe atendi de Amikumu. Nur
tiuj, kiuj estas tre motivitaj por eniri la movadon sukcesos pasi la sojlon de ensociiĝo.
Ekzistas pluraj ideoj pri la dezirindaj kontroloj kaj ekvilibrigoj. Unue - vidu la komencon
- ĝentileco (kulturaj kondutmanieroj) kaj respondeco devas esti atentataj, due gvidantoj
faru laborplanojn en interkonsiliĝo kun la ordinaraj esperantistoj kiujn oni ja volas engaĝi,
trie la celoj, metodoj kaj atingoj de landaj asocioj estu registrataj, por ke ili fariĝu
internacie kompareblaj kaj pridiskuteblaj.
JD

EAR antaŭenigas sian universitatan profilon
Plialtigi sian profilon estis la motivo por Esperanto-Asocio de Rumanio (EAR) organizi
en kunlaboro kun la Universitato de Vest, Timiŝoaro, dutagan kolokvon en Esperanto kaj
la rumana lingvo pri "Esperanto, ponto inter lingvoj kaj kulturoj". En parolado Stefan
MacGill, vic-prezidanto de UEA, deklaris, ke la celo de UEA estas prezenti proponojn por
fortigi la ligojn inter la diversaj universitataj aktivecoj (kursaroj, prelegoj aŭ aliaj
iniciatoj) kaj serĉi laborfortojn por realigi almenaŭ partojn de tiu agado. Li ne menciis la
laboron antaŭe faritan sur tiuj terenoj. Germain Pirlot, kiu sekvas la evoluon de proksime
tamen opinias, ke tiu kolokvo havas tre pozitivajn punktojn. Kunlaborante kun
universitataj medioj kaj uzante du laborlingvojn por ebligi partoprenon de ne-esperantistoj
ebligas eliri la ĝis nun tro fermitajn Esperanto-mediojn.
En la estraro kaj komitato de EAR kun dek kvin membroj unu triono estas universitatanoj.
La kolokvo (11-12 de nov.) altiris tridek partoprenantojn el Rumanujo204, Germanujo,
Hungarujo, Kroatujo, Makedonujo kaj Serbujo. Kiom el ili estas universitatanoj estas nekonata.205 La seminario aŭdis resumon pri la programo de UEA kaj ILEI pri la nuntempe
okazanta Jaro de la Lernanto. Entute dek partoprenantoj faris dudekminutan prelegon en
unu el la du lingvoj, kaj alilingva traduko estis distribuita.
JD
203
204

konforme al la anglalingva esprimo "checks and balances"

EAR estas kritikata pro la fakto, ke ĝin membras nur Rumanoj en la apudeco de Timiŝoaro.
Ankaŭ venis rumanaj universitatanoj nur el Timiŝoaro, krom unu profesoro de Sibiu. De al mi
konataj partoprenantoj sur foto kiun mi vidis neniu estas universitatano.
205
Kion signifas "universitatano"? Mi vidis unu universitatan diplomiton, eĉ doktoro sur foto. Al
redaktanto de BVS partopreno en la Kolokvo estis rifuzita kaj al ne-partoprenantoj oni rifuzis doni
informojn pri la temoj de la prelegoj. Neniu ĉeestanta serbo estis "universitatano".

0
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kovrilo: pentraĵo de Manitas de Plata, vidu paĝon 8
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Els de Groen, verkistino kaj batalanto por minoritatoj
Fine de 2010 mi fondis World Artists Initiative "Khetanes", Interreta movado de
artistoj kaj prezentistoj, ĵurnalistoj kaj akademianoj. La sanskrita vorto Khetanes
signifas "ĉiuj kune". Ĉiuj kredoj kaj rasoj estas reprezentataj en Khetanes. La celo
estas provoki finon al kontraŭciganismo kaj
aliaj formoj de ksenofobio, tra literaturo,
dramo, muziko, danco, filmo kaj arto. En nur
kelkaj jaroj pli ol mil personoj, eĉ tutaj
orkestroj, ĥoroj, bandoj kaj teatrotrupoj de
kvindek landoj aliĝis. Arto estas bona maniero
por tuŝi la koron. Arto venkas antaŭjuĝon kaj
faras homojn pli akceptemaj al novaj aliroj. La
intenco ne estas ke artistoj faru la laboron de
politikistoj. La celo estas konfesi la potencon
Els de Groen
de kreiveco. Artistoj estas ofte pli konsciaj kaj
pli sentemaj al negativaj tendencoj. Ili povas tiel inspiri kaj alarmi siajn
samtempulojn. Tio ne estas iu romantika koncepto. Estas absolute ne romantike
provi eviti ripeton de la holokaŭsto. Kaj nur sepdek jarojn post la Dua
Mondmilito Eŭropo estas malrapide, sed certe drivanta en la sama malkvietiga
atmosfero kiu kondukis al naziismo kaj genocido. Tiam ses milionoj da judoj kaj,
laŭ la lastaj informoj, klare super unu miliono da Romaoj mortis en la gaskameroj
aŭ estis ekzekutitaj.206
Einstein diras: "Imagemo estas pli grava ol scio. Ĉar scio estas limigita, dum
imagopovo ampleksas la tutan mondon." Khetanes mobilizas tiun krean potencon
kontraŭ la kresko de rasismo. Retejo ne sufiĉas; ni fariĝis Fondaĵo. Profesoro d-ro
Ian Hancock, Romaa akademiano, direktoro de la Programo de Romaaj Studoj ĉe
la Universitato de Teksaso, longe Romaa aktivulo ĉe UN kaj membro de la Usona
Holocaust Memorial Council sub Prezidanto Bill Clinton, havas sidlokon en la
Estraro. Ankaŭ famaj artistoj aliĝis al ni. Oficistoj de EU-Komisiono kuraĝigis
nin peti subvenciojn por realigi niajn belajn planojn. Mono estas bezonata por
vojaĝi kaj viv-elspezoj, ĉar por siaj servoj membroj de Khetanes idealisme ne
petas kompenson. La petformularon por stipendio sesdek paĝojn longan ni
plenigis, kio postulis unu monaton por kompletigi, sed ĝi estis malakceptita.
Projektoj pri la ciganoj havas pli da ŝanco de sukceso ol tiuj por.
La Khetanes movado kolapsas. La preteco por danci, ludi aŭ fari filmojn sen
rekompenco malpliiĝis. Dum du jaroj ni petis subvenciojn sen sukceso, dume
Khetanes financas sin mem el propra poŝo. Nia komenca pasio estas estingita kiel
mortanta fajro, seniluziiĝo kaj frustriĝo. Post aliĝilo estis malakceptita la
206

Ian Hancock: We are the Romani people. UHP, 2002, 180 p., ISBN 1-902806-19-0,
£9.99. Recenzoj ee www.goodreads.com/book/show/559859.We_Are_the_Romani_People
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umdekan fojon, personoj perdas sian motiviĝon por prezenti alian formularon, ĉar
la malakcepto mem estas parto de la politika klimato, kontraŭ kiu ili volas
batali.207
En 1993, la ĉeĥa verkisto kaj ŝtatisto Václav Havel diris, ke la sorto de la ciganoj
estos la "lakmus-testo" por eŭropa demokrateco. Ĝis nun Eŭropo malplenumis
tiun provon, sed eble ekzistas duaj ŝancoj ...
En libroj kaj filmoj, ciganoj surhavas longajn robojn aŭ havas orajn dentojn, kiel
en la ŝajne humuraj filmoj de Emir Kusturica. Ili estas kutime portretataj kiel
malpuraj kaj ĉiam montriĝas misteraj. En realo la plimulto estas nedistingebla de
Gadje (ne ciganoj). Kiam nederlanda Sintiino ricevis domon, ŝi alparolis iun
tagon siajn novajn najbarojn, kiuj agitite demandis, "Ĉu vi aŭdis? Ciganoj venas
loĝi tie ..." "Ho, jes! Vi devas signifi nin!" la sinjorino trankvile respondis.
Unuavide similus ke diskriminacio kontraŭ la ciganoj estas demando de etneco.
Sed la plej granda diferenco inter la ciganoj kaj aliaj, Luksemburgianoj ekzemple,
ne koncernas ilian etnan fonon, sed en la percepto de limoj. Luksemburgianoj
havas limojn, la ciganoj ne havas. La unuiĝo de Orienta kun Okcidenta Eŭropo
senigis tutan popolon, pli multnombran ol Belgoj, Svedoj, Finnoj, Ĉeĥoj, Grekoj
aŭ Bulgaroj, de siaj rajtoj, ĉar ili ne havas propran naciŝtaton kun propraj limoj.
Nombroj ne utilas tie. La Maltoj, Estonoj, Latvoj kaj Slovenoj estas ĉiuj pli
bonsituaciaj ol la milionoj da Romaoj kaj Sintioj, kiuj vivas libere kaj
kosmopolite trans Eŭropo. Tio estas la nodo de la afero!
Tiom longe kiom EU restas ne pli ol sumo de naci-ŝtatoj, la Eŭropa projekto
ŝanceliĝas inter du ideoj. Ĝi restos blu-kopio por transformi privatajn ĝardenojn al
publika parko, kie nur eksĝardenistoj povas fari planojn, kie kaj kiaj estos la
borderoj kaj razenoj.

Romaaj faritaĵoj kaj notindaj personoj
János Bihari naskiĝis 21-10-1764 en Hungara reĝlando,
(nuntempe en Slovakio). Li devenis el cigana familio,
fariĝis virtuoza violinisto, fondis muzikan grupon en
1801 en Peŝto, poste li muzikadis en aliaj urboj. En 1822
Franz Liszt aŭdis kaj alte aprezis la muzikludon de
Bihari. Verŝajne la ĉefa motivo en liaj Hungaraj
rapsodioj estis pruntita de li. Li mortis 26-4-1827.

207

Intertempe mi informiĝis ke la retpaĝaron de Khetanes ekde nun prizorgos Stoimen Vassilev,
filmdirektoro kaj muzikanto en Novjorko: http://artists-for-roma-net.ning.com/

3

Philomena Franz (1922) naskiĝis en germana familio de gemuzikistoj. Ĝi faris
koncertojn de arĉinstrumenta kvartopo en grandaj prezentejoj de la lando ĝis
1938, kiam Philomena pro sia sinti-romaa deveneco devis forlasi la mezlernejon
en Ŝtutgarto.
En 1939, sur revojo de Parizo, la familio devis forlasi sian aŭton kaj ĉiujn
muzikajn instrumentojn kaj esti parto de la labordevigotado 208. Fariĝis neeble
daŭrigi la ĝistiaman okupon. Konsekvence Philomena estis deportita. Ŝi trairis la
neniigejojn Aŭŝvico209 kaj Ravensbrück [Ravensbrik]. El ŝiaj sep gefratoj kvin
estis murditaj en Porajmos tiel kiel ŝiaj gepatroj, onklo kaj genevoj.
Philomena Franz konsideras sin "Ciganino". En siaj libroj, Zigeuner-märchen
(Ciganaj Fabeloj, 1982)210 kaj la aŭtobiografia Zwischen Liebe und Haß, Ein
Zigeunerleben (Inter amo kaj malamo, vivo de Ciganino, 1985)211 ŝi deklaras sin
aparteni al grupiĝo, kiu estas fundamente malsama de la ĉirkaŭa loĝantaro212 kaj
celas veki "komprenon por la stranguloj".
En la rolo de atestanto Franz estas aktiva en instruejoj, lernejoj kaj amaskomunikiloj, sed ankaŭ en intervjuspektakloj kaj radielsendoj. La ekkialo por tio
estis okazaĵo en Kolonja lernejo, en la fruaj 1960-aj jaroj kiam ŝia filo estis
priskribita de samklasanoj kiel "Vi malpurega cigano". Tio estis ankaŭ la kialo
por la temo Ciganaj Fabeloj siavice, kiujn ŝi mem voĉ-prezentas en lernejoj. Ĉar
ŝi postvivis, ŝi havas respondecon plihavigi sian sperton kiel viktimo de nazia
persekuto. Kiel devota kristanino ŝi estas konvinkita, ke Dio permesu al ŝi
postvivi, por ke ŝi povus raporti.
Romanistino Julia Blandfort substrekas la samspecajn sinkronajn rolojn de pluraj
ciganaj geverkistoj apelacii per siaj memoroj al la plimulto de la socio por rekoni
la genocidon je la eŭropaj Ciganoj. Tiel ili havis, asertate, grandan signifon por la
evoluo de la romaa identeco. Franz-ies verkado elkreis spacon de la plimultaĵa
socio por la malplimultaĵo en tiom la germana kiom la romaa historio. Franz, kiel
"Romao-virino", ĝuste kiel Otto Rosenberg kaj Alfred Lessing, ĉiam emfazis siajn
Sinti-membrecojn, per la prezento de siaj membiografíoj, postulas ke la historio
de la tuta persekutata malplimulto estu aŭdata kaj priskribata.
En 1995 estis asignita al ŝi la "Bundesverdienstkreuz" (Federacia Kruco de
Merito), la plej alta premio en Germanujo. Ŝi estis la unua Sinti-Romao gajninta
tiun premion.
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en la franca: www.babelio.com/livres/Franz-Contes-tziganes/620366, 1988; por anglalingva
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Philomena Franz postvivis la neniigejon de Aŭŝvico kaj parolis hieraŭ en la
teknika metia lernejo pri sia martiriĝo. Ĉirkaŭ cent studentoj aŭskultis ŝin
sorĉite. Tio plaĉis al la 93-jaraĝa: "Vi estas la estonteco."213

Tony Gatlif naskiĝis de kabila214 patro kaj cigana patrino. Post infanaĝo en
Alĝero, Gatlif alvenis Francujon en 1960 dum la
Alĝeria Milito. Li trovas patronon en aktoro
Michel Simon, lia instruisto de drama klaso.
Fininte siajn studojn li ludis en teatro kaj faris sian
unuan filmon en 1975, La Tête en Ruine (la
ruinigita kapo).
De 1981 li traktas temon kiu enprofundiĝos de
filmo al filmo: la mondon romaan, kiun li
ĉampionigas multmaniere, allogite de "komu-numa
movado" kaj "mondo de sono -kaj muziko" kun
granda riĉeco kaj granda diverseco. Li famiĝis pro
siaj filmoj kun romaa temo, kiel Latcho Drom
(sekura vojaĝo), Mondo, kaj Korkoro (sole). Tamen, evidente fremda al la
ideo de ekskluziva alligiteco al nur unu komunumo, Gatlif difinas sin kiel
"Mediteranean". Li estis ordenita Kavaliro de la franca Legio de Honoro.
213
214

www.solinger-tageblatt.de/solingen/auschwitz-gaskammer-entgangen-5794135.html
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Tomáš Holomek (1911-1988) estis ĉeĥo-slovaka kaj ĉeĥa advokato,
politikisto en la Komunista Partio kaj membro de la Domo de Nacioj de la
Federacia Asembleo kaj la ĉeĥa Nacia Konsilio komence de la normaligo. Li
kaj lia kuzo,
Miroslav Holomek (1925-1989), kunfondis Union de Romaoj, en 1969 Miroslav iĝis prezidanto de la Unio kaj estis inter la unuaj ciganoj el la ĉeĥaj
landoj, kiuj atingis altan edukon. (sen fotoj)
Bob Hoskins, brita filmaktoro, deveinte laŭ la patrina flanko de germanaj
Sinti-Romaoj, ĉefrolis la filmojn Kiu enkadrigis Roger Rabbit, Hokstango kaj
La kotonklubo. (sen foto)
Sandra Jayat215 naskiĝis de ciganaj parencoj en 1940 inter la itala limo kaj la
franca. En la aĝo de dek kvin, fuĝante la geedzecon trudatan al ŝi pro tradicio,
ŝi forlasis sian ciganan kampejon. Alveninte Parizon, ŝi pentras por subteni
sin. Post ses jaroj aperas Herbes Manouches216 (Pra-homecaj herboj), ŝia unua
kolekto de poemoj, 1961, sekvata de Lunes
nomades (Nomadaj lunoj). En 1972 ŝi eldonis
diskon en kiu ŝi legas liajn poemojn,
akompan-ata de originala muziko de Django
Reinhardt (vidu sube). En la fruaj 70'aj ŝi
komencis ekspo-zicii en galerioj. En 1983 ŝi
partoprenis en la Duajaraĵo de Bel-Artoj de
Grand Palais kaj en 1985 iĝis prezidanto de la
unua Mondalo217 de Cigana Arto ĉe
Conciergerie218 en Parizo. En 1991 la Muzeo
de Sankta Arto de Venecio, poste ŝi ricevas
ekspoziciojn en Pekino, Novjorko, Muzeo
Herzlija [Herclija] de Telavivo en Izraelo kaj
Parizo (Louvre, preĝejo de Madeleine kaj Muzeo la Bourdelle).
Fervora iniciatanto de cigana kulturo tra la mondo, ŝia arta laboro estis
honorata per multnombraj premioj. Sandra Jayat vivas en Parizo. Ŝiaj
pentraĵoj estas sur permanenta ekrano ĉe galerio Bernart en Antverpo.

215

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandra_Jayat
Manouches = ciganoj, Sanskrite, kun signifo (pra)homo. Vidu http://wiki.yogavidya.de/Manushya
217
Mi uzas la Piejan sufikson 'al (vidu antaŭiran noton) anstataŭ la eŭropecan Mondialon.
218
*konsjerĵəRI+, monumenteca restaĵo de granda reĝa palaco en Parizo sur Île de la Cité,
komencita komence de la 14a jarcento. La nomo deriviĝas de la vorto cierge (kandelo) kaj estas
tradukebla kiel kandelestrejo.
216
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Sofia Kovalevskaya (1850, Moskvo - 1891, Stokholmo) vivis aventurecan
vivon. Ŝia knabina nomo estis Korvin-Krukovskaja. Mi heredis mian
pasion por scienco de mia praulo, Hungara Reĝo Mateo Korvino
(Matthias Corvinus, 1443-'90); mian amon por matematiko, muziko kaj
poemarto de mia trapatrina avo, astronomo de Schubert; mian amon por
libero de Pollando; de mia cigana pra-prapatrino: por nomada vivado kaj
nekapablon konformiĝi al akceptitaj kutimoj; kaj cetere: ĉion de Rusujo.
Tion Kovalevskaja skribis pri si en sia
memuaro.219
Sofia (Sonja) Kovalevskaja estis la unua virino
nomumita al plena profesoreco en Norda
Eŭropo. Ŝi montris facilan percepton por
matematiko de tre juna aĝo; sed ŝia patro
malku-raĝis kaj fine ordonis ĉesigon de plia
matematika instruado, kiam ŝi atingis dektri
jarojn. Sonja sekrete daŭrigis siajn studojn..
Seksismaj reguloj de tiu tempo baris ŝin de
sola vojaĝado kaj de registriĝo en
universitaton. Koste je pro-konvena edzigo je
Vladimir Kovalevski kaj danke al bon-volemo
de privataj instruistoj ŝi eniris ekzamenon pri doktoriĝo kaj pasis summa
cum laude ĉe Universitato de Gotingo (Göttingen) en 1874. Sed
permanenta profesoreco montriĝis neebla saltobaro en tiama Eŭropo.
Tamen ŝi fariĝis kaj evoluis kiel lekciisto, ofta gajnanto de premioj,
publikiganto de matematikaj kaj fizikaj eltrovoj kaj literaturo.
En 1834 la guberniestro de Valaĥujo, Rumanujo, liberigis ĉiujn Romaojn
en sia teritorio de sklaveco. La abolo de sklaveco de Romaoj en Eŭropo
realiĝis inter 1856 kaj 1864. En 1884 Romaino Sonja Kovalevski fariĝis la
unua ina profesoro de matematiko en Svedujo en 1885.
De proksimume 1888 ĝis sia morto en 1891 ŝi havis profundan aminklinon
al viro, kiu hazarde portis la saman familian nomon kiel ŝia edzo: Martin
Kova-levski. Sed la monomania pasio de Sofia por mate-matiko montriĝis
baro inter ili. La simbola adiaŭo okazis, kiam ili, promenante en Ĝenovo
trafiĝis ĉe tombejon, kion ambaŭ rekonis kiel aŭguron. Semaj-nojn poste
Kovalevski akompanis ŝin al la trajno al Svedujo. En la trajno, pro abrupta
veter-inversiĝo, ŝi kaptis malvarmumon. En Svedujo la doktoro konstatis
pulminfekcion. Sofia mortis en la aĝo de 41 jaroj.
219
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Ceferino Jiménez Malla, (Kataluno, 1861-1936)

estis hispana Cigano, profesie pelisto kaj
vendisto de muloj, azenoj kaj ĉevaloj. Kvankam
nelegipova, post la morto de sia edzino Jiménez
Malla komencis karieron kiel kateĥisto sub la gvido
de pastro-instruisto por instrui kaj romaajn kaj
hispanajn infanojn. Li estis dotita por kateĥizado de
infanoj, parolante rakontojn al ili. Li iĝis membro de
la franciskana tria ordo kaj la Socio de Sanktulo
Vincent de Paul. Lin dispafis respublikanaj

militistoj en la unua jaro de la Hispana Civila
Milito pro tio, ke li defendis torturatan pastron.
Li estis la unua reprezentanto de la romaa
popolo, kiun la Romkatolika Eklezio rekonis beatigita kaj patrono de
ciganoj en 1997.
Bruno Morelli220 naskiĝis en 1957 en Avezzano, Italujo. Origine meminstruinta
artisto, li eksperimentis kun pluraj
modoj de esprimado, stiloj kaj teknikoj, ekde la komenco de sia
kariero. Por fari sian propran stilon,
li trovis grava skoliĝi en historio de
arto kaj la diversaj teknikoj, kaj li
ĉeestis instruhorojn ĉe Liceo
Artistico Cara-villani di Roma, dua
parto, kaj la Accademia di Belle Arti
en Aquila [Akvila]. Li akiris gradon
en arthistorio kun disertaĵo "La
reprezento de la Ciganoj en arto". Li
par-toprenis
en
la
internacia
ekspozicio organizita de Sandra
Jayat en 1985, kie li estis ricevita
entuzi-asme. En 1996 li tenis retrospektivan ekspozicion en Avez-zano,
nomitan "Romaoj Estetiko". Morelli
realigis en 2004 konstruprojekton
specife dediĉitan al Romaoj kaj Sintioj, Di-domo de la katolika religio, proksime
de la Sanktejo de Dia Amo en Romo dediĉita al beata Ceferino.
220
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(naskita Ricardo Baliardo;
1921-2014) estis gitaristo de flamenko naskita en
cigana ruldomo en Sète, Suda Francujo. Li
tutmonde famiĝis, tamen ricevis kritikon, ĉar li ne
sekvis iujn ritmajn regulojn laŭ taktindiko de
flamenko. Li iĝis fama ludante ĉiun jaron ĉe la
Saintes-Maries-de-la-Mer (la Sanktaj-Marioj de
la Maro) en Camargue222 dum pilgrimfestado de
ciganinoj. Unu el liaj registraĵoj gajnis al li
leteron de Jean Cocteau, kiu aklamis lin kreinto.
Aŭdinte lin ludi en Arles 1964, Pablo Picasso
laŭdire ekkriis "tiu viro estas de pli granda valoro
ol mi!" kaj returnis sin por desegni la gitaron.
Manitas turneis la mondon de 1967, registrante
diskojn. Do li helpis establi internacian adeptaron
por Flamenka muziko tra liaj komercaj
registraĵoj. En 1968 li ludis ĉe Royal Variety
Performance en Londono.
Manitas de Plata naskigis Jakobon (Jacques)
Maurice kaj Toninon Baliardo kaj kvin nevojn,
ĉiuj membroj de la kataluna Rumbo bando Gipsy
Kings.
Manitas de Plata

Freddie Prinze223 naskiĝis
en San Juan224 el hun-gara
romaa patro kaj portorika
Manitas de Plata, foto kaj
patrino. Li estas plej bone
pentrita de Gabi Jimenez
memorata por sia rolo en la
usona komediserialo Chico kaj la Viro. Prinze suferis pro
deprimiteco, kiu enpro-fundiĝis en la semajnoj post edzinies peto je eksgeedz-iĝo. En la nokto de 28a de januaro
1977, parolinte per telefono kun sia fremdiĝinta edzino, li
prenis, ludante rusan ruleton, sian vivon. Lia filo, Freddie
Prinze, estante malpli ol unu jaro, kiam lia patro mortis,
neniam parolis publike pri tio ĝis en intervjuo en Misery Loves Comedy (Mizero
amas Komedion, 2015).
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Juan [Ĥuan] de Dios Ramírez Heredia naskiĝis (1942) en Puerto Real,
Kadizo, suda Hispanujo. Li deĵoris en Eŭropa
Parlamento de 1986-1999, reprezentas Union
Romani, bazitan en Barcelono, kaj revivigis la
fandan romaan lingvon inter la Kaleoj225 de
Hispanujo. Li premiiĝis Honordoktoro fare de la
Universitato de Kadizo pro sia laboro por defendi la
rajtojn de Romaoj. Lia celo estas reunigi la kaleajn
kaj romaajn radikojn kaj antaŭenigas romaankalean, varianton de la internacia romaa lingvo.
Profesie li estas advokato kaj diplomiĝis en
Informadiko ĉe Aŭtonoma Universitato de
Barcelono. Li estis dum dudek jaroj direk-toro de
lernejo por metia habilit-ado226) por fizike handikapitoj en Barcelono inter 1970
kaj 1990.
Jean-Baptiste Reinhardt (1910-'53) naskiĝis

en Liberchies [Liberŝi]en la belga provinco
Henegovo227. La vilaĝo estis tiam ĉe la
limo de tri ko-munumoj kaj estus elektita
de la Sintioj, ĉar iliaj komercveturiloj povis
facile moviĝi al alia komu-numo, se ili
riskus esti deportataj. La familio vojaĝis tra
Francujo, Korsiko kaj Norda Afriko. La
familio fine setlis en trenaĵa parkumejo
apud Parizo. Kune kun sia pli juna frato li
lernis ludi gitaron, banĝon kaj violonon sen
sekvi muziklecio-nojn. "Django", kio estis
lia prezentnomo, lernis legi kaj skribi nur
post lia dudeka jaro. Oni rigardas lin
fondinto de romaa ĵazinterpretado kaj kiel
tia li vojaĝis tra la mondo. Kelkaj elstaraj
muzikistoj, kiel Riley Ben (B.B.) King kaj
Duke Elling-ton, estis inspiritaj de Django Reinhardt.
225

Kaleoj estas ciganoj el tiuj grupoj de ciganoj, kiuj vivas precipe en hispanlingvaj landoj,
kontraste al Romaoj kaj Sintioj. Ili atingis Iberion el Afriko en 15-a jarcento. Tiamaj iberianoj
kredis, ke ili devenis el Egipto, tial la hispana nomo egiptano > gitano, as the English word
"Gypsy" comes from "Egyptian". En la hispana oni nomas ilin "gitano" *ĥitano+ aŭ "calé"
*kale'+ (tabuiĝinta).
226
Escuela de Rehabilitación vocacional "Sankta Johano Bosco"
227
france: Hainaut, nederlande: Henegouwen, el Haine (rivernomo) kaj Gau (grafujo)
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Bronisława Wajs - Papuŝa228 naskiĝis aŭgusto 1908 kaj majo 1910 en Lublin,
mortis la 8-an de 1987 en Inowrocław. Devenis de la etna grupo Polska Roma
(polaj ebenaj Romaoj). Poetino verkanta en la romaa lingvo, konata laŭ pseŭdonomo Papuŝa (Pupo). Ŝi estis unu el kelkaj ciganaj virinoj, kiu memstare lernis
skribi kaj legi. Neniam frekventis lernejon. En la aĝo de dek ses jaroj ŝi edziniĝis
al multe pli aĝa harpisto Dionizy Wajs.
Dum la Dua Mondmilito ŝi kaŝis sin kun sia grupo en arbaroj de Volinio antaŭ la
teroro de ukrainaj naciistoj.
Papuŝa multajn jarojn vagadis kun la cigana trenaĵaro, sed ŝin malkovris en 1949 Jerzy Ficowski,
kiu komencis tradukis por ŝi. La unuajn tradukaĵojn ŝi sendis al Julian Tuwim, kiu publikigis
ilin. En 1950 ŝi ekloĝis en Żagań. Kiel poetino ŝi
debutis en 1951en Nowa Kultura. Ekde 1954 ŝi
setlis en Gorzów Wielkopolski. Ŝi estis membro
de Asocio de Polaj Verkistoj ekde 1962. Ŝiaj
versaĵoj estis tradukitaj al la germana, angla,
franca, hispana, sveda kaj itala lingvoj. En 1981
maljunan kaj malsanan ŝin prizorgis la familio en
Inowrocław. En sia cigana medio ŝi renkontiĝadis kun malaprobo pro sia malrespekto de la tradicia rolo de virino. La ĉikanado kaŭzis en ŝi psikan malsanon
kaj necesigis periodan kuracadon en psikiatriejoj. En 1992 aperis filmo Historio
de ciganino laŭ scenaro kaj reĝisorado de Greg Kowalski kaj muziko de Jan
Kanty Pawluśkiewicz. Aŭtune de 2010 Krzysztof Krauze komencis realigi
aŭtoran filmon pri Papuŝa.

Ŝaban

Bajramović

(1936-2008)

estis giganto inter ciganaj kantistoj,
rapide iĝanta legendo en Jugoslavujo.
Lia profunda, animplena voĉo kaj
denaska muzika talento kaptis la imagon
de Generalo Tito kaj aliaj konataj
politikaj figuroj kaj li estis honorita kun
la titolo "Monda Reĝo de cigana
muziko" fare de ĉefministro Nehru kaj
Indira Gandhi dum vizito al Barato.
Naskiĝinte en Niŝo (Niš), Serbujo, li
sekvis bazan lernejon dum kvar jaroj.
Forlasinte la lernejon, li edukigis sin en muzikfarado en la stratoj. En la aĝo de
228

Dr. Ian Hancock, We are the Romani People, Centre de Recherches Tsiganes,
University of Hertfordshire Press, 2002
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19, plenumante sian militservon, li dizertis por retrovi la knabinon kiun li amis.
Sekvis aresto kaj Ŝabo estis kondamnita al kvin jaroj kaj duona da mallibero sur
la malbonfama insulo Goli Otok. Antaŭe la verdikto estontis tri, sed pliigitis, kiam
li defie asertis en tribunalo, ke li povos rezisti ajnan malliberecan punon trudotan
al li.
Malgraŭ la malfacilaĵoj li eltenis tie (regulaj bataloj lasis lin kun miksdevena
kolekto de cikatroj), malliberejo montriĝis lia elfariĝado. Li lernis legi kaj skribi
kaj liaj naturaj kapabloj kiel golulo en la mallibereja piedpilka teamo helpis lin
transvivi. Tie ankaŭ li komencis kanti. Kun la orkestro de la malliberejo, li interpretis ĵazmuzikon, inklude verkojn de Louis [Luis] Armstrong, Frank Sinatra kaj
John Coltrane [Koltrejn]. Li ŝatis diri, ke li legis 20 000 librojn en sia vivo, la
plimulton de ili en malliberejo, ankaŭ ke Goli Otok estis lia lernejo de vivo, la
loko kie li kreis sian propran filozofion, aldonante ke persono kiu neniam estis en
malliberejo ne estas persono.
Post Goli Otok Ŝaban Bajramoviš komencis sian muzikan karieron veran. Li faris
unuan registradon en 1964 kaj fondis sian propran bandon nomatan Crna Mamba
(Nigra Serpentego). Li registris poste pli ol dudek albumojn kaj pli ol kvindek
unuopaĵojn. Entute li aŭtoris preskaŭ sepcent komponaĵojn. En 2006 li registris
sian lastan albumon, Romano raj229 (romaa ĉielo), en la studio de Novi Sad. En
majo 2006 li aperis en Parizo ĉe la Festivalo Vojaĝado en Ciganujo. En 2007 li
gravurigis kantaĵon por la albumo Gereĝoj230. Li donis sian lastan koncerton en
Dubrovnik en 2007, antaŭ internacia aŭskultantaro.
En 2008 publikiĝis ke Bajramoviš vivis malriĉa en Niŝo, kun sanproblemoj. La
serba registaro intervenis por helpi lin finance. Okan de junio Ŝaban mortis, de
koratako. La Prezidanto de la Serba Respubliko ĉeestis lian enterigan ceremonion.
Li havis edzinon, Milican, kaj kvar infanojn.
Lia setlinta nederlanden produktisto Dragi Sestic atestis231: Tra la jaroj, lia
muziko estis konstante ŝtelita, kopiata kaj imitata de kaj famaj kaj nekonataj
muzikistoj. Promesoj kaj kontraktoj montriĝis senvaloraj. Fakte, li estis neniam
interesata en protekti sian laboron. Kie aliaj estus gajnintaj milionojn, li vivis kiel
li ĉiam vivis: de tago al tago, farante muzikon, irante kien ajn li deziris, ne
rekonante ajnajn limojn.
Tiun imagon nuancigas kaj kompletigas, de internromaa vidpunkto, Sani Rifati:
Kial romaaj artistoj kiel Šaban Bajramović devis morti en ekstrema malriĉeco?
Lia familio eĉ ne havis monon por enterigi lin, sed intertempe Goran Bregović
kolektis fortunaĵon de ŝtelitaj de li kantaĵoj kaj komponaĵoj. Kial Goran prenas la
ciganan muzikon kaj certigas ke li, nomante ĝin aŭ "tradicia" aŭ "sia" kreado,
poste tuj patentigas ĝin kaj faras ĝin sia komponaĵo? Tamen, li vere ŝtelis ĝin de
229

www.youtube.com/watch?v=fjD-GBDeSjw
Queens and Kings de Fanfaroe Ciorcalia
231
www.snailrecords.nl/artist/saban/
230
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ciganoj, sed ankoraŭ la ĉefa sociopinia fluo vokas nin "ŝtelistoj", sed ne lin???
Goran nun publike diras: "Eĉ la ciganoj kantas miajn kantojn."
La "mastro-ŝtelisto" nun havas novan rekordan albumon nomitan "Champaign
(Ĉampano) por la Ciganoj", kompreneble prezentante sin kun Gipsy Kings kaj
Eugene Hutz de (la punkbando) Gogol Bordello. Estas malfacile vidi ĉi-homaĉan
zoon232, ĝi devas ĉesi. Kial Goran ne elektis Klezmer-muzikon kaj mokis judajn
stereotipojn? Kial li ne elektis regeojn (reggae) kaj Rastafarianojn?
Esma-Teodosievska233
(1943-2016) naskiĝis en
Makedonujo kiel la kvina el
ses infanoj. Ŝia patro perdis
kruron pro bombado en 1941
kaj Esma helpis por viv-teni
la familion. Ŝi praktikis ŝupoluradon
surstrate
kaj
malgranda Esma alportis
lakton kaj purigis ĉambrojn.
Nur dekjaraĝa ŝi komencis
kanti, kaj dum iu muzikkonkurado ŝi gajnis unuan
premion kaj ankaŭ renkontis sian futuran edzon Steve Teodosievskog, fama
akordionisto kaj orkestroĉefo. Ili ekhavis infanojn, sed krom tio adoptis 47
infanojn. Ĉiujn tiujn infanojn Esma kreskigis kaj prizorgis finance.
Inter ŝiaj multaj registradoj estas la romaa Nacia himno Ĝelem, Ĝelem, kun kiu ŝi
malfermis la Unuan Mondan romaan Kongreson en Anglujo en 1971.
Dum sia kariero de 55 jaroj ŝi partoprenis en mondpintaj festivaloj. Esma estis
vera muzika ambasadoro al la mondo. Ankaŭ, Redţepova estis la unua romaa
virino kiu kantis en sia denaska lingvo. Laŭdire ŝi donis pli ol 12 000 sol-prezentojn en Makedonujo kaj eksterlande, kaj eldonigis dek kvin albumojn kaj ludis
en ses filmoj.
Edzo Steve Teodosievski organizis pli ol 2 000 homhelpajn koncertojn, kolektante monon por konstrui hospitalojn kaj orfejojn kaj por viktimoj de katastrofoj
kaj militoj. Esma kutime rigardis helpon kiel destinitan por la pli larĝa komunumo, sen konsidero al nacieco aŭ religio. Dufoje la Makedonino estis nomumita
por la pacpremio: en 1987 kiel kandidato de Ruĝa Kruco de Jugoslavujo kaj en
2002 laŭ iniciato de Monda Romaa Organizo.
En 1976, en Gandhinagar, Barato, ŝi estis nomita la Reĝino de cigana muziko. Ŝi
kreis pli ol 580 artaĵojn, kiuj inkluzivas pli ol 100 unuopaĵojn, 20 albumojn kaj
232
233

zoologian parkon
www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/Preminula-Esma-Redzepova/402339
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ses filmojn. Ŝi estis eminente pacisma kaj ege rekomendis kunlaboron inter malsamaj nacioj kaj kulturoj.
Al multaj ŝi restas en la memoro kiel unu el la plej grandaj humanuloj de nia
tempo, al kiu malriĉeco en frua infanaĝo lernis batali forte. Por mi plej malfacile
estis, kiam mi komencis lernejon kaj min markis ĉiuj kiel 'ciganino'. Neniu volis
sidiĝi kun mi sur la benko. Ankaŭ ŝi uzis jenajn vortojn: Mi estas kosmopolita.
Homo estas nur gasto sur ĉi tiu planedo, venas en la mondon kaj iras kun ĝi, ĉiuj
landlimoj estas nur produkto de la homa menso. Mi volus esti en ĉiu parto de ĉi
tiu planedo, mia misio estas nur homa. Bonaj agoj devas esti integra parto de nia,
jam mallonga vivo.
Esma mortis en Skopjo en la aĝo de 73 jaroj, post mallonga malsano.

De kie venas origine la Romaoj?
Etimologia tabelo de Ciganoj kaj Romaoj234
greka

franca

angla

itala

Gýftos

Gitan

Gypsy

Gitano Kipti

Tsingános Tzigane Tzigane

turka

hungara

hispana

kroatĝermana
serba

Faraonépe Gitano

Çingene Cigány

Zíngaro Cigan Zigeuner

Ekzistas proksimume dek du milionoj da Romaoj dise tra la mondo. Ok ĝis
dek milionoj el ili vivas en Eŭropo, kial ili estas la plej granda etna minoritata
grupo.
Freŝjara genetika analizo de dek tri eŭropaj romaaj grupoj konfirmis, de iliaj
prauloj, pro iu necerta kaŭzo, forlasis Baraton en unuopa elmigra ondo antaŭ
iome 1500 jaroj. ―Jam estis kelkaj lingvikaj studaĵoj, kiuj donis indikon
direkte al Hindujo kaj ankaŭ genetikaj studoj, kvankam sen preciza tieo aŭ
tiao‖ eskplikis David Comas, gvidanto de la esplorgrupo kiu faris la
malkovron. Do, la legendo ke la ciganoj venis de Egipto, kiun - eble simple
pro ilia malhela koloro aŭ pro malnovaj rakontoj - ili mem disvastigis al naivaj
eŭropanoj - estas pruvita falsa.
La ciganoj, tra ilia rapida menskapablo, emante doni al si titolojn de imagitaj
dukejoj kaj/aŭ false asertante esti en pilgrimado, sukcesis akiri la protekton de
reĝoj kaj papoj, farante al si vojon tra Eŭropo. Fine neniu bona kristano
forklinos vojaĝanton kun (malaŭtenta) titolo aŭ (fiakirita) letero de la Sankta
Patro. De 1400 Ciganoj vivis tra Francujo, Germanujo, Italujo kaj Hungarujo.
Oni povas nur imagi la impreson kiun la Ciganoj sendube faris al la
Eŭropanoj, kiuj vivis tre ŝirmatan, monotonan vivon ene de siaj etaj vilaĝoj.
234

La korektaj formoj estas Rrom (indiĝena), Romani (angla) kaj Romaoj (Esp-o). La
etimologia deveno estas respektive el Egipto (Gýftos) kaj ne-tuŝenda el greka αθίγγανος
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Renkonti bandon de malhelhaŭtaj homoj vojaĝantaj nigrokule kaj peĉhare,
surhavantaj strangajn vestojn kaj parolantaj "stultaĵojn" estintus preskaŭ simile
al eksterterana minacvizito por mezepokaj uloj.
En la unua dokumentita raporto pri la egipteculoj, tra 14ajarcenta irlanda
monaĥo, Symon Semeonis, la bona ekleziulo pensis ke ili devas esti "la
posteuloj de Kaino." Vere rapide tia sentaĵo diskonigontis kaj scivolemo
aliformiĝis en malestimo.
La ciganoj kutimis starigi sian tendaron ĝuste ekster la urboj kaj inter aliaj
agadoj la viroj laboris kiel ĉevalkomercistoj kaj metalistoj, dum la virinoj
aŭguris. La problemo estis ke ili ankaŭ dependis de la donacemo de la loka
popolo. Kiam ili sentis ke la aserto de malavareco estis neplenumita, ili
repagigis al si la mankon. Ili gajnis reputacion, ofte pravigitan, de poŝ- kaj
juvelŝtelistoj. Multaj ciganoj estis arestitaj pro ŝtelado kaj iuj estis ekzekutitaj
pro iliaj krimoj.
Hispanujo iĝis la unua lando kiu proklamis edikton kontraŭ la ciganoj en
1490, malpermesante ilian robmodon, lingvon kaj kutimojn por tiel devigi ilin
al asimilado, sed tio nur kaŭzis atribui al ili pli malaltan profilon. Francujo kaj
Anglujo proklamis forpelordonojn en la 1530-aj jaroj, kaj multaj landoj en
centra Eŭropo devigis la ciganojn en sklavecon, ne lasante al ili alian elekton
ol daŭrigi ilian nomadan ekzistadon.Jen tempolinio de disponoj, kiujn la
regantoj en Eŭropo faris por subpremi la Romaojn en tiu periodo:
1416-1504

1
5
1
0

5

7 5

1512-1538

1
5
3
8

1
5
4
4

1
5
8
9

1
6
3
7

1
7
2
1

1
7
2
8

1547-1749

1
7
5
8

Austro-Hung.
Svedujo
Belarusujo
Norvegujo
Danujo
Skotlando
Litovujo
Polando
Bohemo
Norvegujo
Holando
Austro-Hung.
Svedujo
Danujo
Anglujo
Portugalujo
Danujo
Kimrujo
Anglujo
Svedujo
Portugalujo
Bavarujo
Katalunujo
Svisujo
Francujo
Hispanujo
Italujo
Svisujo
Germanujo
Rumanujo
grado de terureco

1
3
8
5

1
2
3
4
5
6
7

5 5 7 7 7 5 5

2

La ciferoj en la unua kolumno de supera skemo indikas 1 izolado, apartigo,
malamtekstoj; 2 perforta asimilado; 3 deviga ali-edukado; 4 devigo al laborejo;
5 forpelado, deportado; 6 sklavigo, komercado; 7 mortopuno, ekstermado.
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de la Klerigo ĝis la Holokaŭsto
Kavalasky
(Svedujo)
Germanujo

Danujo

Belgium

Richard Liebich Germanujo)

Danujo

Valaĥujo

Moldovio

Transilvanio

Germanujo

Britujo

Finnlando

Eŭropo

grado de klereco

Danke al la francaj Klerigo kaj
1783 1812
1822 1830
1848 1849 1868 1872–1899
1884
Revolucio popaŝe ŝanĝiĝis la sinteno
de novaj registoj al fremduloj. Tion
montras dekstra tempolinio, kun jenaj
signifoj por la pozitivaj ciferoj:
1 liberigo el sklaveco; 2 nuligo de
4
dekretoj; 3 reallaso al socio; 4 allaso 3
2
al Kulturo.
1
En la 20a jarcento la ciganoj alfrontis 0
2
1
4
multe pli sinistran malamikon ol mez- -1
-2
3
epokaj vilaĝanoj en la formo de Adolf -3
Hitlero kaj la nazioj, kiuj decidis ke -4
ĉiuj ciganoj devos estis mortfinitaj. Tiuj akuzis ilin pri multaj krimoj pri kiuj
ankaŭ la judoj estis kulpigataj, kiel infanrabado kaj kanibalismo. Dum la milito,
krom foje suferante pervipan grupigon, ili ankaŭ ofte estis mortpafitaj simple sur
vido. Kiam la Dua Mondmilito finiĝis, esplortaksita nombro de inter duona
miliono kaj unu miliono kaj duona da ciganoj estis ekstermitaj en la manoj de la
nazioj.

post la Dua Mondmilito
Eĉ post alfronti la hororon de la naziismaj koncentrejoj, la ciganoj estas daŭre
marĝenigataj en Eŭropo, ili ankoraŭ devas trakti kun diskriminacio, ekskludo kaj
izolado ĝis la hodiaŭa tago. Eŭropaj ciganoj ofte estas devigataj vivi en kadukaj
setlejoj, kaj al ili estas rifuzataj adekvata medicina prizorgo kaj laboreblecoj pro
ilia etneco. Parte pro tio, la cigana vivperiodo estas 10-15 jarojn pli mallonga ol la
tuteŭropa mezumo.
Robert Kushen de la Eŭropa Centro por la Rajtoj de Romaoj en Hungarujo
klarigas kiom vere serioza estas la diskriminacio kontraŭ Ciganoj en Eŭropo:
Ili suferas pro devigitaj dom-elpeloj kaj ĵus estis celataj tiamaniere en Francujo
kaj Italujo. Ankaŭ en iuj lokoj, kiel Rumanujo kaj Bulgarujo, la leĝoj aplikendaj
al libera movado ene de Eŭropa Unio ŝajne ne tute aplikiĝas al ili en la sama
maniero kiel ili aplikiĝas al aliaj personoj.
Lia grupo establas kontakton kun Eŭropa Unio por povi preteriri registarojn kiuj
malagnoskas Eŭrop-Uniajn verdiktojn koncerne la traktadon de Ciganoj kaj
devigi al aplikado de la reguloj ilin protektantaj. Unuiĝintaj Nacioj kaj aliaj
internaciaj organizoj ankaŭ komencis praktiki premon sur la transpaŝantaj nacioj
nuligi siajn politojn de ekskludemo kaj permesi egalrajtecon al Ciganoj. La
Ciganoj mem formis la Romaan Nacian Kongreson por rekomendi ŝanĝojn kaj
reprezenti siajn interesojn. Do aferoj por unu el la pli unikaj kulturoj en monda
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historio fine eble iras en pozitiva direkto. Sed ekzistas ankoraŭ multaj stigmoj
fikse al la vorto "Cigano" sed kiam vi pripensas pri kio aliaj etnoj estis
respondecaj la lastajn mil jarojn, venas en la menso la angla proverbo "Personoj
kiuj vivas en vitraj domoj ne devas ĵeti ŝtonojn".
Pozitivaj freŝjaraj faktoj sur statusa kaj jura terenoj rilate Romaojn estas interalie:
1962

1966
1970
1971

1977
1979
1987
1990

La juĝejoj en la Germana Federala Respubliko mencias en verdiktoj la rasisman
persekutadon de Romaoj dum la Dua Mondmilito (sed ne aljuĝas financajn
kompensojn).
Gypsy Council starigita en Britujo.
Nacia Gypsy Council por Edukado starigita en Britujo.
Unua Tutmonda Kongreso de Romaoj en Londono adoptas Ĝelem, Ĝelem kiel
nacian himnon kaj nacian flagon bazitan sur la flago de Barato. Aliaj faroj estas
preparo de romaa alfabeto, protektado de lingvo kaj kulturo kaj romaaj rajtoj.
UN sub-komitato tekstigas rezolucion pri protektado de Romaoj.
UN's Ekonoma kaj Socia Konsilio de Uno rekonas Romaan Union.
En Usona Holocaust Memorial Council elektiĝas Romao.
La kvara Tutmonda Kongreso de Romaoj adoptas romaan alfabeton.

Romaa himno (ekzistas pluraj ortografioj kaj titoloj)
Ĝelem, ĝelem, lungone dromensa
Mundardyas la e Kali Legiya235
Maladilem bakhtale Romensa
Aven mansa sa lumnyake Roma,
A Romale, katar tumen aven,
Kai putardile e Romane droma
E tsarensa bakhtale dromensa?
Ake vriama, usti Rom akana,
A Romale, A Chavale.
Amen khutasa misto kai kerasa
Sas vi man yekh bari familiya,
A Romale, A Chavale
Puter Devla le parne vudara
Opre Rroma, si bakht akana
Te shai dikhav kai si me manusha
Aven mansa sa lumnyake Roma
Pale ka zhav lungone dromendar
O kalo mui thai e kale yakha
Thai ka phirav bakhtale Romensa
Kamav len sar e kale drakha
235

Ustaŝa Milicio
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A Romalen, A chavalen

A Romalen, A chavalen

Kiel kaŝi la fraŭdon?
Mi vojaĝas de getto al getto. El la kartonkvartaloj en Kjustendil, okcidenta Bulgarujo,
kaŝita for de la vido de pasantaj aŭtantoj per betona digo, al la dometaĉoj de Fakulteta en
la ĉefurbo Sofjo, la ladaj domoj en Pazarĝik kaj en Stolipinovo ĉe la malnova urbo de
Plovdiv. Multaj estas faritaj el brikoj kaj mortero, sed ankaŭ plasto, ŝtofo, ligno kaj
ĵurnaloj estas uzataj por malvenigi la vintron. Homoj kiuj vivas en la apartamentoj, parto
de la getto, estas favor-akirantoj, kvankam ĵetakvo surlikiĝas laŭ la muroj malsupren kaj
elektroŝnuretoj situas danĝere neŝirmite en la muroj. Malriĉeco stinkas. Ĉie disas
forĵetaĵoj. Intere ludas infanoj, flirtpikas kokidoj kaj paŝtiĝas ĉevaloj.
Unu iu aŭdace luksas havi bovinon. Tio estas Orienta Eŭropo en la dudek-unua jarcento.
La nederlanda teamo de filmistoj, kiun mi trudete sukcesis venigi por ekrigardi surloke
estas mutbatita. Ĝi unue ne estis bonvena tie. Mariana Miloŝeva provadas ĉion por forteni
la kameraojn. "Iru al Lom," ŝi rekomendas. Lom estas modela vilaĝo, kie la fondusoj el la
Okcidento laŭplane estas spezataj kaj la homoj ŝatas ĉiĉeroni vizitantojn. Lom estas
montrofenestro. Kiam la filmteamo je mia insisto persistas kaj pretiĝas ŝoti en Plovdiv,
Miloŝeva minactimigas la lokan loĝantaron. Kiu provizos kulpigemajn informojn, poste
bedaŭros ... Tio evidentigas la nervozan humoron kiam la filmado komenciĝas. Sed ankaŭ
sen vortoj malriĉuloj povas elokventi.
Mi neniam havis ambicion posteni kiel policano. La fakto ke homoj ŝtelas, kiom ajn
riproĉinda, ne estas mia ĉefa maltrankvilo. Dependas de kiu. En la tuta Eŭropo
sanprizorgado kaj loĝ-oportuneco estas ŝtelataj de loĝantaro, kiu tiel fariĝas malforta kaj
malsana kaj mortas antaŭtempe. La averaĝa vivodaŭro de eŭropaj Romaoj kaj Sintioj estas
dek jarojn sub la vivodaŭro de aliaj eŭropanoj. Nur en Stolipinovo en 2006 kvincent
infanoj mortis pro iktero, la malsano de malpuraj manoj, ĉar ekzistis neniu rubkolekta
organizo, ne estis bona kloakigo kaj vakcinadoj. La mono por tio ĉeestas, sed malaperas
en korupto. Monbonfarado fariĝis industrio, industria sektoro, servado sen servoj. En ĉi
tiu Cigana Industrio la kampo de ludantoj estas malgranda: estas tie malriĉaj, estas NROoj (Ne-Registaraj Organizaĵoj) kaj fremdaj donacantoj. En la strebo al permanenta
helpsistemo (la spektaklo devas daŭri!) fraŭdado estas rimedo kaj celo. La sistemo savas
la kontinuecon malsukcesigante la helpoprovon. Tiel la malriĉaj restas malriĉaj,
donacantoj daŭrigas pagi kaj NR-oj ricevas. La fraŭdo mem ne estas malfacila, la plej
granda defio estas efike maski ĝin.
Pro tio imitecaj NR-oj estas respektindaj firmaoj; ili faras jarraportojn kaj rezult-taksajn
raportojn kaj vizitas aŭ organizas konferencojn kaj seminariojn. Ili publike distancigas sin
de popolismaj grupoj kiuj forkonkludas helpon al Romaoj kiel "perlojn por porkoj", sed
sekrete ili prigajas. La populara kolero ilustras ilian preskaŭ nefareblan taskon kaj igas ilin
pli simpatiaj en la okuloj de donacantoj. Kelkfoje la amo tiom altiĝas, ke NR-aj laboristoj
establas personan rilaton kun donacanto. Kaj foje tia rilato sigeliĝas finance kaj
provizanto kaj liveranto de mono kune profitas de sako da mono, kiu neniam estis
destinita por ili. "Se la maro estas el jogurto, la kompatinduloj perdas siajn kulerojn."
Surterena esplorado ĉiam estas utila, se vi preparas libron, kvankam mi ne volas skribi
lamenton pri malhavosuferadoj. La infanoj, kiuj rigardas min kun malfacilaj, defiaj
grimacoj, estas viktimoj, sed ne bezonas kompaton. Bezonas ili ne komfortigan brakon,
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sed platon da manĝaĵo kaj akv-imunajn ŝuojn tiel ke ili povas frekventi lernejon. Multaj
estas nelegipovaj kaj ankaŭ siajn infanojn ne povos sendi al lernejo. Iuj eĉ ne havas
civitanecon, ĉar mankas akto de naskiĝo. Se ili mortos iun tagon, ili ne lasos spuron en la
registroj aŭ statistikoj. Nespureble malofte, grupo de politikistoj venas por rigardi. Ili
restas fulmvizite, por ke neniu malpuraĵo alŝmiriĝas al piedoj kaj nenion ili ŝanĝas.
Romaaj infanoj neniam forlasas la getton ĝis ili plikreskas kaj komencas serĉi laboron.
Sed eĉ bulgaraj branĉoj de eksterlandaj kompanioj, kiel ekzemple Metroo kaj Bila,
neniam eklaborigas ilin. Eksterlandaj aparatuloj ne volas ĝeni siajn klientojn konfrontante
ilin kun bruna vizaĝo en la fakejo por purigado aŭ pakado. Neniu dungas Romaojn. Kiu
estas juna kaj volas pli ol kolekti malnovajn feraĵojn, tiam estas la momento de la vero.
Daŭrigi laboraĉi aŭ iĝi ŝteli? Kiu iras ŝteli konfirmas la antaŭjuĝon, sed kiu daŭrigas
hontlaboradon same. Ekzemploj ekzistas de ambaŭ. Mi konas knabon de dek jaroj kiu
subtenas tutan familion: sian patrinon, du fratinojn, bebon kaj handikapitan patron,
viktimo de fajro. Ĉiutage la infano kun granda sako da papero sur siaj malgrasaj ŝultroj
iras, revenas tra la getto. Mi konas ankaŭ du fratojn kiuj ribelos adoleskante kaj fariĝos
krimuloj.
Kapitaloj estas investataj ĉiujare en Orienta Eŭropo por rompi la izoliĝadon de ciganoj.
De USAID, Soroŝ, UNDP, EU kaj pluraj pli malgrandaj organizoj. Kie restas la mono kiu
ne alvenas kaj kiel precize ĝi malaperas? Kiel la Cigana Industrio precize funkcias en la
ĉiutaga vivo? Ĉar mi ne povas foriri kun malprecizaj akuzoj, esplorado fariĝas neevitebla.
Els de Groen, eks-prezidantino de Khetanes

Kian medicinan lingvon ni deziras?
Mirindan monaĥejan laboron faris profesoro dr sci Jozo Marević, laborante dum dek jaroj, "perdante" 12 000 laborhorojn por kunmeti medicinan
enciklopedion en ok lingvoj: Latino, angla, franca, germana, hispana, itala,
Esperanto kaj kroata. Li konsultis preskaŭ 600, 700 mondajn, plejparte
medicinajn vortarojn, por ke li kiom eble plej sciencplene prilaboru
minimume 50 000 kapvortojn kun ĉirkaŭ 14 milionoj da skribaj signoj, 600
medicinajn mallongigojn. Kial li faris tion?
Unue: inter la sciencoj la medicina (veterino, stomatologio, farmacio ktp)
estas la plej humana, ĉar ĝi ĉiam estos provokata de novaj, ĝis tiam nekonataj virusoj, bakterioj, de novaj iksoj, ipsilonoj. Ankaŭ la medicino ĝenerale hodiaŭ kunkreskas kun la homaj deziroj, pri pli bona vivo en sano.
Due: en la medicinaj medioj regas hodiaŭ ia malordo, eĉ konfuzo kaj
ĥaoso, koncerne la skriban komunikadon. Historilonge oni uzadis la latinan lingvon Ĉie, en Italujo, en Kroatujo, en Brazilo en Anglujo ktp oni uzis
la samajn latinajn vortojn por indiki diagnozon, terapion, manieron de
terapia procedo, sed kun la tempopaso ĉiam pli da kuracistoj lernis kaj
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sciis Latinon malsufiĉe bone, eĉ hodiaŭ ili ĝin ĝenerale ne scias. Oni tial
komencis surskribi en receptoj divers-spece, nacilingve, diverslingve,
uzadi
malkorektajn
mallongigojn.
Ekzemple, plejparto de Japanoj skribas
medicinajn receptojn en la germana
lingvo. Multaj kuracistoj, farmaciistoj
kaj aliaj uzas, komunikas kaj skribas en
la angla kaj fakte kreas iom post iom el
angla
lingvo
la
medicinan
mondlingvon, anstataŭigante Latinon.
Uzante la anglan lingvon, ni malgravigas kaj bagateligas nian gepatran
lingvon. Kiam italaj politikistoj alvenas en Kroatujon, kiel li atestis
kelkfoje, ili parolas angle. Samtempe li demandis sin, kial ili tion faras,
kial ili penadas kun la angla kontraŭe al la muzikema kaj poemika itala
lingvo, kiun Kroatoj pli bone komprenas ol la anglan?!
Kreante tiun ĉi vortaron, li celis kaj klopodis konservi la lingvan egalecon
inter nacioj kaj homoj, ke ilia medicino estu bazita sur egala lingva rajto,
kaj ke la latina lingvo restu internacia lingva ilo. Tiamaniere neniu nacio,
neniu lingvo estos malzorgata kaj ignorata. Sekve, bezonataj informoj,
skribaj dokumentoj (diagnozo, terapio) estu skribataj en la latina lingvo
kaj pluaĵoj povas esti nacilingvaj. Cetere, la latina lingvo enradikiĝis en ĉi
tiujn unuopajn lingvojn kaj kulturojn jam preskaŭ du jarmilojn.
Mallonge pri la vortaro: sur 3 180 paĝoj mi arigis 50 000 latinajn
kapvortojn kun la sama lingva sinsekvo: Latino, angla, franca, germana,
hispana, itala, Esperanto kaj kroata. Kie estis bezonate, surskribita estas la
greka originalo. Tiusence la kunmetitaj vortoj estas eksplikataj laŭ siaj
konsistaj partoj, kio kontribuas al pli bona kompreno kaj memorkapablo
de latinaj terminoj kaj de esenco de la kialoj, sencaĵo kaj graveco.
Eksplikaj komentarioj estas kroatlingvaj. Ege facile estas tial traduki,
transponi la vortaron en aliajn lingvojn, kiuj estas aŭ ne estas inkluditaj en
ĝi. Fine estas aldonitaj angla-latina, germana-latina kaj kroata-latina
vortaroj, por ke la uzontoj povus pli facile orientiĝi.
Koncerne la esperantlingvan medicinan terminaron, bezonate estas
akcenti, ke evoluadon de Ilo (mallongigo de "Internacia lingvo") oni vidas
ekskluzive en formiĝo de novaj esprimoj. Gramatikaj reguloj estas
konstantaj kaj tute neŝanĝeblaj. Kial? Ilo (=Internacia lingvo) estas
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interkonsenta lingvo. Nome, ĉiuj lingvoj iusence estas aŭ dumtempe ili
ekestis "interkonsentaj" Ilo posedas proprajn lingvajn regulojn, sed ne
havas siajn "proprajn vortojn" ekster, ni diru, sia internacia lingva tezaŭro.
Multaj eŭropaj lingvoj ne riĉas per siaj propraj esprimoj, precipe koncerne
la sciencan lingvon, sed transprenas ilin el la latina aŭ, kiam temas pri
medicina faka terminaro, el la greka lingvo. La germana lingvo, el ĉiuj
aliaj, uzitaj kaj prilaboritaj en tiu ĉi vortaro plej malmulte alproprigis tiun
internacian tezaŭron (medicinaj vortoj, en kiuj ne ekzistas latindevenaj aŭ
grekdevenaj radikoj), ekzemple: suppuratio, onis f (lat sub + pus, gen
puris→ subpurare = sub, malsupra + puso→ pusi) syn purulentia, ae f;
pyesis, is f; pyosis, is f; diapyesis, is f.
Okulfrapa estas evidenta situacio, ke la germana lingvo tute ne
transprenas la latinan radikon, sed kiel adekvaton ĝi retenis kaj havas
siajn ses esprimojn. Ekzemplo, kiu klare konfirmas, ke Ilo, same kiel la
latinidaj lingvoj, nur alprenas la vortradikojn kaj konformigas siajn
respondajn vortfinaĵojn: gastropiloroduodenoenterostomia, ae f (gr γαστήρ,
gen γαστρός + πυλωρός + lat duodenum + gr ἔντερον + στόμα = stomako
+ pordisto/protektanto + duodeno + intesto + buŝo)
La uzitaj lingvoj rekoniĝas laŭ siaj finaĵoj, respondaj sufiksoj, sed ĉiuj kvin
radikoj restas neŝanĝeblaj ekz. haemopneŭmopericardium, ii n (gr αἷμα +
πνευμόν + περί + καρδία = sango + pulmo + ĉirkaŭ. + koro)
Ĉi tie oni devas akcenti, ke esperantlingva formo ne serĉas sian propran
esprimon "ĉelo", sed sekvas aliajn latinidajn lingvojn kaj alproprigas la
grekan radikon kύt (cyt)←κύτος: kiel ankaŭ en hepaticocholangiocholecystenterostomia, ae f (gr ἧπαρ, gen ἧπατος + χολή + άγγεῖον + χολή +
κύστις, gen κύστιδος + έντερον + στόμα = hepato + kalo/koleo + ujo/vazo
+ kalo/koleo + cisto/blazo + intesto + buŝo).
Feliĉe, kontraŭ multaj naciaj lingvoj, Ilo estas esprimplena kaj sufiĉe
signifa lingvo, en kiu parolanto povas esprimi ĉiun ideon sen iaj
malfacilaĵoj. Je tio ĝi similas al Latino, kies parolantoj ofte ripetas: Omnia
Latine dici possunt (Oni povas ĉion vortumi esperantlingve) Memkomprenneble, ofte en tiuj kazoj temas pri ia deskriptiva metodo. Tiusence restas al
mi konkludi, mi esperas kaj atendas, ke grandega laboro je ĉi tiu vortaro
estos fruktodona.
Velika Gorica, 15-08-2016, Prof dr sci Jozo Marević
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OKLINGVA MEDICINA ENCIKLOPEDIA VORTARO
kun konsiloj de proksimume kvardek specialistoj tutmonde
Redaktisto: profesoro dr sci Jozo Marević Prezo: 1400.- kuna, 190.- eŭroj
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Der Spiegel: E-o kiel "dua lingvo de ĉiu infano en lernejo"?236
En aktuala numero de "Der Spiegel" aperis
kolumno de Elke Schmitter, titolita "Esperanta
lamado", ĉi tie iom mallongigita.
Elmontrinte la malfacilecon de la angla, ŝi
demandas: Kion imagi pri tio, se nun ne multaj
estus kondamnitaj al dumviva lamado, sed ĉiuj
parolus lingvon por kiu ili devus laŭiri egale
longan vojon? Der Spiegel rilatas al la simpla
Esperanto, malfrua 19ajarcenta projekto disvolvita por internacia kompreniĝo. Kiel imagi
tion, se Esperanto estus la unua lingvo de ĉiu
lernaĝa infano?

Lu Wunch-Rolshoven

Krei eŭropan publikon, per komuna lingvo!
La respondo en Der Spiegel estas: Ene de unu generacio kreiĝus eŭropa publika
opinio kiu povos komuniki efektive fundamente demokratece. Tio fariĝus sen la
incita kaj misfunkciiga desupreco en kiu la flueco de unu estas la balbutado de
alia. Der Spiegel alvokas survojigi grandan solvon por lingva kompreno: Laŭ la
angla: Think big237!
Vivanta lingvo en super 120 Landoj tutmonde
La internacia lingvo Esperanto disvastiĝis tra la jaroj tra la mondo; Parolantoj
troviĝas tutmonde en super 120 landoj. UEA havas hodiaŭ landaj asocioj en 70
landoj. Inter la pli konataj esperantistoj inkludis la nobelpremiito Reinhard Selten.
Esperanto kiel gepatra lingvo
Oni estimas ke kelkcent mil homoj parolas Esperanton regule, kelkaj milionoj iam
lernis Esperanton. Esperanto estas ankaŭ gepatra lingvo por inter minimume mil
homoj - tiel, la eksa germana ambasadoro en Moskvo, Ulrich Brandenburg, lernis
hejme, kiel infaneto Esperanton de la gepatroj.
Ĉiujare aperas ĉirkaŭ 120 novaj Esperantaj libroj
El tiuj ĉirkaŭ 70 estas verkoj beletraj, tradukitaj estas ĉirkaŭ du trionoj, unu triono
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www.esperanto.de/de/enhavo/gazetaro/artikoloj/der-spiegel-esperanto-als-erstefremdsprache-eines-jeden-schulkindes, savita de Lu Wunsch-Rolshoven, gazetara informisto de
Germana Esperanto Asocio. Li 27-4-2016 jam sukcesis presigi en Der Spiegel (La Spegulo) artikolon
sub la titolo "Popularaj eraroj pri Esperanto"
(www.esperanto.de/de/enhavo/gazetaro/artikoloj/populäre-irrtümer-über-esperanto)
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Pensu grande!
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estas eldonata ĉiujare originale verkita en Esperanto. Ĝis nun jam pli ol dek mil
esperantaj libroj estas eldonitaj. Ili kolektiĝas en germanlingv-ujo landoj, precipe
en Aŭstra Nacia Biblioteko en Vieno kaj Germana Esperanto-biblioteko en
Aalen.
Esperanto-poetoj William Auld
La skota Esperanto-poeto William Auld estis proponita plurajn fojojn por la
Nobelpremio en Literaturo. La originala Esperanta literaturo estas prezentita en la
libro "Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto" (Geoffrey H.
Sutton, Novjorko, 2008, 740 paĝoj).
Poemoj kaj kantoj en Esperanto
Jam en 1887 Zamenhof presigis en aia unua Esperanto-lernolibro tri poemojn en
Esperanto - kulturo estis kaj estas grava por Esperanto. En Interreto ekzistas
granda nombro da kantaĵoj en Esperanto (Esperanto: "kantoj"), kiel video, mp3
kaj teksto.
Proksimume triono de la kutima tempo por fremdaj lingvoj
Esperanto kiel la unua fremda lingvo estas certe bona celo, kiel jam Max
Mangold deklaris antaŭ multaj jaroj. Esperanto havas tre regulan bazon kaj
lerneblas en proks. triono de la tempo kiu estas bezonata por aliaj lingvoj.
Esperanto kiel la unua fremda lingvo en Britio
Plie, Esperanto pro sia lingva strukturo facilias poste la lernadon de aliaj fremdaj
lingvoj. Pluraj pilotprojektoj sugestas ke unu jaro da Esperanto-lernado kun poste
du jaroj en alia fremda lingvo alportas pli bonajn rezultojn ol tri jaroj da
fremdlingva lernado.
"Unu instruhoro pri Esperanto"
Germana Esperanto-Asocio proponas unue provizi bazan scion de Esperanto en
lernejoj. Plie, instruado de Esperanto en lernejoj kaj universitatoj devus esti ĉiam
proponata kiel laŭvola temo. Plue, estus dezirinde, se la lingvo Esperanto kaj la
tutmonda esperanta komunumo estus esplorata pli en la diversaj sciencoj.
Antaŭenigo en Hungarujo kaj Ĉinujo
En Hungaraj universitatoj Esperanto estas fremda lingvo kun samaj rajtoj kiel kiel
ĉiuj aliaj lingvoj; pli ol 35 000 Hungaroj pasis ekzamenon en Esperanto ekde
2001. La ĉina registaro elsendas en esperanto.china.org.cn ĉiutage novaĵojn en
Esperanto.
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Esperantistoj inter junularaj laborbrigadoj en Jugoslavujo
En iama Jugoslavujo ekzistis unika fenomeno rilate Esperanton: tiel nomataj
Esperantistaj Junulaj Laborbrigadoj. Temas pri tio ke en Jugo-slavujo estis
kutimo, ke Junulara Asocio de Jugoslavujo organizis Junularajn
Laborakciojn238. La celo de la akcioj estis ke junularo venu labori, precipe
somere, por kontribui en diversaj laborkampoj – ekzemple en konstruado de
autoŝoseoj, kreskigado de arbaroj, kanalizadaj laboroj ktp La laborbrigadoj
estis bazitaj sur libera volo, kaj dum ili funkciis estis ĉiam pli da junuloj kiuj
interesiĝis partopreni ol liberaj lokoj en laborbrigadoj. Tio estis rezulto de la
fakto ke la brigadoj kaj akcioj estis ankaŭ grava ebleco por junuloj partopreni
diversajn kromaranĝojn – koncertojn, kursojn, teatraĵojn ktp kaj entute por
vojaĝi senpage, ĉar estis kutimo ke oni partoprenu laborakciojjn kiom eble
plej fore de la loĝloko.
Jugoslavaj esperantistoj eluzis la ŝancon de kurantaj laborakcioj proponi
internaciajn esperantistajn laborbrigadojn. La afero funkciis kaj okazis
multaj239 internaciaj laborbrigadoj en diversaj partoj de iama Jugoslavujo. La
principo de formado de internaciaj laborbrigadoj estis ke al la sama brigado
estis aliĝintaj lokaj junaj esperantistoj kune kun junaj esperantistoj el diversaj
landoj. Ekzemple, unu el tiuj brigadoj estis organizita en la jaro 1964, tuj post
la Jugoslava Esperanto Kongreso en Rijeka. La membroj de la brigado veturis
je fino de la kongreso per ŝipo al Bar (Rijeka estas en Kroatujo, Bar en
Montenegro240). Poste la internacia esperantista labor-brigado venis al la urbo
Bijelo Polje, kie ili laboris pri konstruado de auto- ŝoseo. La estro de la
brigado estis Simo Milojeviš. La brigadon partoprenis multaj esperantistoj el
diversaj landoj. Alia brigado laboris sekvontjare en ĉirkaŭaĵo de la urbo Split,
kie ili laboris pri la konstruado de astronomia observatorio sur la najbara
monto Mosor. Interese pri tiu laborbrigado estis ke omaĝe al ĝi, antaŭ du jaroj
renkontiĝis en Split partoprenintoj el Turk-ujo kaj el Nederlando por kune kun
lokaj esperantistoj memori la 40-jariĝ-on de la brigado. Kaj en 1965 la
honoron havi en siaj limoj Esperantistan Junularan Laborbrigadon (EJLB)
estis Rijeka.
Ĝenerale, por esperantistoj estas menciinde ke en la internaciaj labor-brigadoj
estis organizataj diversnivelaj lingvokursoj, okazadis teatraĵoj faritaj en
Esperanto, kaj estis eldonataj regulaj dulingvaj bultenoj. Do Esperanto estis, ni
diru, "laborlingvo" de la internaciaj brigadoj. Sam-tempe la aliaj brigadoj, kiuj
238

laŭ la kroatserba: Omladinske Radne Akcije. akcio estas jugoslavismo, signifante
agado, sed pro respekto al la jugoslava tradicio mi citas ĝin en kelkaj lokoj, kursive.
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Laŭ iuj naŭ, laŭ aliaj tio pludaŭris dum la okdekaj jaroj
240
Do ili travojaĝis la tutan Jugoslavan marbordon.
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ne estis internaciaj, havis la okazon ekscii pri Esperanto kiel ideo kaj kiel
vivanta lingvo.
La informojn por tiu ĉi artikoleto sendis al mi kelkaj esperantistoj 241 kiuj pretis
tuj reagi kaj memori pri la temo, sendante skanaĵojn de la dum-brigadaj
ĉiutagaj bultenoj. La temo certe meritas pli ampleksan esploradon kaj pli
detale prilaboritan artikolon. Oni ja devus kontakti pli multajn personojn, ĉar
mi petis kaj ricevis informojn nur de kroataj esperantistoj. Mi certas ke atenta
esploro de tiu fenomeno certe povus montri interesan flankon de la historio de
la Esperanto-movado, sed samtempe atesti pri la tempoj kiam valoro de rilatoj
inter homoj estis bazita sur aliaj grundoj ol hodiaŭ. Nun oni vidas tute alian
politikan situacion en nia regiono, kiu certe influas la homajn rilatojn, sed
ankaŭ ĝenerale, oni vidas novajn tekni-kilojn kaj komunikilojn kiuj altiras la
nunan junularon al aliaj vivostiloj kaj preferoj.
Memoron pri esperantaj laborbrigadoj oni certe povus taksi interesa kaj por la
esperantistoj el nia regiono de iama Jugoslavujo, kaj samtempe por la
esperantistoj el diversaj landoj kiuj partoprenis en la brigadoj. Samtempe la
fenomeno estas heredaĵo de la Esperanto-movado kaj kulturo, ĉar ĝi reprezentas unikan manieron labori en Esperanto, por Esperanto, kaj samtempe
vere, en plena senco, labori en internacia rondo.
Dalibor Ŝeatović 242 243
CELO, n-ro 47, oficiala organo de la kvara EJLB "Stevo Boljeviĉ", Sutjeska,
20a de septembro 1962, paĝo 1: Por la adiaŭo
Ĉi-jara laborakcio Sutjeska '62 finiĝis antaŭ du semajnoj. Onidire ankaŭ la
taskoj de nia gazeto finiĝus per tio. Sed ni ne samopinias. La akcio finiĝis,
sed memorojn pri ĝi ni kunportis eble poreterne eĉ. Tiu ĉi lasta (27a) numero
aperinta ĉi-jare volas diri kelkajn aferojn por la adiaŭo kiu ĉiujn ĉagrenigis.
Tiu ĉi numero alportos indikojn kaj informojn kiuj devus servi al kiel eble pli
longa konservo de la brigado kaj akcio en nia memoro. Mi ĉerpas el ĝi jenajn
laŭdajn tekstopartojn por la esperantisto brigadoj, kiuj tiam partoprenis:
Laŭ la lasta decido de la Akcia Konsilantaro por la plej bona brigado Nada
Dimić de la feria asocio de Jugoslavujo. Al tiu brigado estis transdonita la
241

Kiuj mem partoprenis en laborbrigado
La finredaktantoi prezentas la jugoslavajn literojn d per e (kvankam ĝi malsimilas de la
litero f), dž per ĝ, đ per dj, š per ŝ, ž per ĵ kaj f per e.
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Inter la informoj, kiujn Dalibor Seatovid ricevis de kelkaj samideanoj, estis bultenoj de
du Laborbrigadoj, tiuj nomataj Stevo Boljevid en 1962 kaj Ĥristijan Karpoŝ en 1964, kiuj
eefe antaŭenigas siajn proprajn streefarojn en Sutjeska kaj Rijeka kaj do ne estas
reprezentivaj por la tuta serio da laborbrigadoj, mi supozas. Tamen "propagande" ĝi
taŭgas por publikigo.
242
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Memorflago de la dudeka datreveno de la junularaj laborbrigadoj.
paĝo 2:
Dum la suma kunsido de la Akcia Konsilantaro estis decidite al la kvara EJLB
Stevo Boljević doni eksterordinaran (kvaran) Specialan Laŭdon pro ĝiaj
sukcesoj sur la laborejo kaj en la sociaj aktivecoj.
paĝo 3: Sociaj Aktivecoj
Dum la lasta kunsido de la Akcia Konsilantaro rilate la sociajn aktivecojn de
la brigadoj estis akcentite, ke ĉiuj brigadoj kontentigis tiurigarde. Tamen,
elstaris la brigadoj de Esperantistoj kaj de la Feria Asocio. Se inter ili estas
necese mencii la pli bonan, tio estis sendube la kvara EJLB "S. Boljeviš". Ĝi
tiun lokon okupis dum ĉiuj tri tagdekoj.
paĝoj 3 - 6: Malĝusta Sumo
Tamen, ili (la rezultoj atingitaj sur la laborejo, JD) ne estas ĉio. Cetere, la
diferenco inter la Esperantistaj brigadoj estis tiel minimuma (0,7%), ke oni ĝin
tute ne devus tiel alte taksi kiel faris la Akcia Konsilantaro......(daŭras la
laŭdado de la E-brigadoj, J.D.)
La esperantista brigado estis la sola en la kolonio kiu ne havis seriozajn problemojn rilate la internan disciplinon. Tio sendube signifas, ke la organizaĵo
kiu sendis la brigadon al la akcio serioze aliris sian taskon kaj bonege preparis
la brigadon. La aliaj organizaĵoj kiuj sendis siajn brigadojn al Sutjeska '62 kaj
kiuj estas foje eĉ centoble pli grandaj ol la esperantista ŝajne ne priatentis sufiĉe la organizon de siaj brigadoj. Nur tiel oni povas kompreni la fakton ke el
ĉiuj tiuj brigadoj kelkaj devis reveni hejmen (el paĝo 5). .............................
paĝo 6: Kial nun ...
................. Kvankam la decido (aljuĝi la Memorflagon al la Feria brigado, JD)
atakis rekte niajn meritojn kaj estis logike neakceptebla, la tuta brigado komprcnis kaj akceptis digne kaj sporte, Neniam ni tiel forte kantis gratulojn al la
Feria brigado kiel en la momento kiu elvokadis niajn larmojn. Verŝajne ankaŭ
ni mem miris ke ĉiuj niaj brigadanoj vere estas tiel disciplinitaj eĉ cn la plej
delikata momento. Nia konduto ĉe la fino de la akcio por multaj estis lasta kaj
la plej granda pruvo prl la kvalito de la brigado.
paĝo 9, 12-14: Laŭditaj brigadanoj de la 4-a EJLB kun inter krampoj ilia aĝo:
Arva Erne (18)
Manţiš Obren (17)
Rosiš Ljubica (18)
Blagojeviš Ratko (17) Mesihoviš Omer (17) Sešivanoviš Miljana (17)
Ţoliš Senad (18)
Miliţeviš Zorica (17) Slunjski Marijan (18)
Dţeba Ţeljko (19)
Mišiš Slobodanka (18) Stajţiš Gordana (19)

27

Djakoviš Milica (22)
Mladenoviš Tihomir (24)Stojanoviš Mirjana-Mimi (17)
Gvozdanoviš Jadranka(15)Nakiš Slobodan (20)
Todoroviš Sneţana (18)
Ivelja Ranka (24)
Nediš Miloš (28)
Tot Stjepan (19)
Liviš Dragan (26)
Nikoliš Ruţica (29)
Veselinoviš Miroslava (18)
Luketiš Evica (18)
Polašek Zdenka (20)
Vukmirica Svetozar-Cvele (19)
Majkiţ Slobodan (18)
Prapotnik Tonţek (19) Vuliš Dostana (18)
Milatoviš Katarina (19) Protiš Vladana (18)
Vuliš Gordana (17)
BONVENON, n-ro 48, oficiala organo de la 5-a EJLB "Ĥristina Karpoŝ", Rijeka,
la 5-an de julio 1964, paĝo 1: La kvara renaskiĝo (elprenoj)
Tiuj kiuj partoprenis la antaŭajn kvar brigadojn de la JE Junulara Asocio kaj
ankaŭ tiuj kiuj sekvis la laboron kaj vivon de tiuj brigadoj, scias, ke nia gazeto
jam estas tradicia. …………………..
Cetere, ni ŝajne rajtas fanfaroni, ke ni estas la sola taggazeto en la tutmonda
Esperanto-movado. En la kvara EJLB "Stevo Boljeviš" (Sutjeska '62) dum
unu monato aperis 27 numeroj de la gazeto.
Samkiel antaŭe la gazeto ĉiutage portos alian nomon. Gi klopodas esti la vera
spegulo de la brigada vivo. Kiom ĝi sukcesos dependas ĉefe de vi, karaj
gelegantoj.
Ni petis la prezidanton de la Jugoslavia Esperanto-Ligo en la unua numero de
nia gazeto diri ion al la brigadanoj. Jen lia MESAĜO (komplete):
KARAJ GEBRIGADANOJ!
Mi salutas vin en la nomo de la Jugoslavia Esperanto-Ligo. Ankaŭ mi persone
estos tre kontenta, se miaj vortoj aldonos al via fervoro ankoraŭ iom da instigo, kvankam
mi dubas ke tio estas necesa.
KONSTRUU LA ŜOSEOJN KAJ ĜUU ILIN DUM MULTAJ JAROJ! Ĉar nenion oni
povas tiel plene ĝui kiel la frukton de sia propra laboro. Nur la laboro estas la ĝusta
kriterio por la valoro de homo en socialismo. Via partopreno en la konstruado havas krom
la laboron ankaŭ alian efikon. Pervia laboro vi montras al ĉiuj, ke ni esperantistoj estas, ne
"iuj stranguloj", sed konsciaj kaj fieraj membroj de nia socialisma socio, kiuj krom sia
ĉiutaga laboro, volas ankaŭ per la disvastigado de Esperanto kontribui al la venko de
internaciismo en la mondo, per kio ni samtempe kontribuas ankaŭ al la fina venko de
socialismo.
Kun la plej koraj bondeziroj por la sukceso de via brigado, sincere via

D-ro LAVOSKLAV KRAUS, Prezidanto de JEL
2a paĝo: HISTORIA LECIONO (elprenoj)
Jugoslava Esperantista Junulara Asocio ĝis nun organizis kvar EJLB kaj tiu ĉi estas la
kvina. La unua EJLB "D-ro DUŜAN MARIZZI" laboris en Slovenujo en 1958 kaj atingis
jenajn sukcesojn: ĝi estis nomita dufoje "sturma" kaj dufoje "laŭdita". La dua EJLB
"ANĜA RANKOVIŠ" laboris en 1960 sur la aŭtoŝoseo "Frateco-Unueco" kaj estis
nomita trifoje "speciale laŭdita" kaj unufoje "laŭdita. La tria, "IVO-LOLA RIBAR"
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partoprenis la aŭoŝoseon en 1961. La brigado estis proklamita "ŝturma" kaj laŭdita
unufoje, sed krome ĝi gajnis specialan rekonon "Traka Revolucie". Dum la sama jaro JE
Junularo sendis roton l al laborakcio "Sutjeska '61".
La kvara EJLB laboris ankaŭ ĉe Sutjeska en 1962. Ĝi estis inter la plej bonaj
partoprenantoj en la laborakcio, pro kio ĝi estis trifoje proklamita "ŝturma" kaj kvarfoje
speciale "laŭdita".
NIA KVINA ESPERANTISTA JUNULARA LABORBRIGADO DEVAS ALMENAŬ
KONSERVI LA BONAN REPUTACION DE LA ESPER-ANTISTAJ BRIGADOJ KAJ
SE IEL EBLE ANKAŬ PLIGRANDIGI KAJ SUPERI TIUN RENOMON.
En nian brigadon venis gejunuloj el la sekvantaj lokoj: Maribor, Zagreb, Rijeka, Slavinski
Brod, Vinkovci, Vukovar, Gradaţac, Gornji Vakuf, Kakanj, Sombor, Ţoka, Senta,
Panţevo, Zemun, Beograd, Kragujevac, Svetozarevo, Niš, Bela Palanka, Pirot, Šid,
Kumanovo, Strumica, Prilep kaj Struga. Kiel konstateble, sufiĉe bunta moaziko.

3a paĝo: NIA NOMO (elprenoj):
Ĝuste la Esperanto-Movado estis tre forte ligita en la intermilitaj fortoj de nia lando.
Pruvo pri tio estas la fakto, ke inter la popolherooj de nia Revolucio troviĝas impona
nombro da popolherooj-esperantistoj, inter ili Ivo-Lola Ribar, Anĝa Rankoviš, Bajo
Sekuliĉ, Stovo Boljeviĉ, Radojo Dakiĉ, Vadimir Periĉ-Valter kaj inter la vivaj: Josip Broz,
Lazar Koliŝevski, Vladimir Bakari kaj Kristijan Todorovski Karpoŝ, kiu pereis dum la
Popola Revolucio kaj nun ni portas lian nomon.

INTERNACIO
Laviĝu en mizer' dronanta
sklavar malsata de la Ter'.
Raci' nin vokas indignanta
al mondbatalo pro liber'.
Malnovan mondon ni detruos
ĝis fundament' de l'tirani'
kaj nian novan ni konstruos,
ne nuloj - ĉiu estas ni!
Por finlukto socia
ni grupiĝu en la rond'
kaj la Internacio
triumfu en tutmond'.

Ŝanĝoj
Ĉi-jare denove iom ŝanĝiĝas la
strukturo de la gvidantaro de la
Junularaj Laborbrigadoj. La
supera rogano de la brigado estas
la Brigada Konferenco, kiu elektas
la Brigadan Konsilantaron
konsistantan el la gvidantoj de
ĉiukampaj aktivecoj en la brigada
vivo. La stabo de la brigado
konsistas el la komandanto kaj
rotestroj kaj zorgas pri la plenumo
de ĉiuj necesaj taskoj kaj laboroj.

Fakvortaro
Mirno
Na desno!
Na desno
ravnajs!
Na levo

Atenton
Dekstren!
Kapordiĝu
dekstren!
Kapordiĝu

Zbor!
brigada

Al-kuniĝu!
brigado

jarbol
zastava

masto
flago

ţeta

roto

koplje

flagostango

komandant komandanto Dizati

Hisi la flagon!
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ravnajs!
Prebrojs!
Napred
marš!

maldekstren!
Nombriĝu!
Ekmarŝu!

komandir rotestro
zamenik
vicrotestro
komandira

Voljno!

Disiru!

stab

Ripozu!

Na mestu
voljno!
Pozdrav
zastavi!
Na parove
razbrojs!
Levim
krilom
napred!
Desnim
krilom
napred!
Ţelo stoj!

zastavu!
brigadista brigadano
kolona

kolono

stabo

porcija

venigu la
manĝogamelon

ţlan staba

stabano

naselje

tendaro

Saluton al la
flago!

deţurni

deĵoranto

radilište

laborejo

Numeriĝu!

Savet
Brigade

Brigada
ašov
Konsilantaro

spato

Maldekstra
flanko antaŭen!

uniforma

uniformo

pijuk

pioţo

Dekstra flanko
antaŭen!

straţar

gardanto

lopata

ŝovelilo

Frunto haltu!

baraka

barako

kolica

puŝĉareto

4a paĝo: GAJA ANGULO (komplete)
Du horojn post la ekveturo de la Beograda grupo el sia urbo en la rezervita
vagono malaperis lumo. Estis konstatite, ke la miskurtiĝon kaŭzis brigadano
amindumanta al sia nova konatino. Li volis donaci al ŝi stelojn, sed ekstere
estis nuboj kaj por la donacoj restis nur elektraj lampoj en la vagono.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oni rimarkis, ke la komandanto unuan nokton dum restado en Rijeka revenis
en internejon je "etaj horoj". Jam sekvantan nokton li klopodis, ke la sama
peko ne ripetiĝu - li prizorgis ke la "etaj horoj" pasu.

——————————————————————
Eldonas la Kvina Esperantista Junulara Laborbrigado Ĥristijan Karpoŝ. Redaktas:

redakta komit., ĉefredakt. Zlatko Tišljar. Presas brigada presejo AŠOV.

kompilis JD
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Nova takso de nombro da E-parolantoj
Profesoro Jouko Lindstedt en 1996 prezentis sian takson244, kiun multaj trovis
realisma: proksimume mil homoj havas Esperanton kiel sian denaskan lingvon,
dekmilo parolas ĝin flue, centmilo scias aktive uzi ĝin, miliono pasive komprenas
multe, kaj dek milionoj iam iom studis ĝin.
Nun la 25-jara doktoriĝa studento Svend Vendelbo Nielsen, kiu en majo 2016
komencis lerni Esperanton per Duolingo, decidis uzi informojn pri
membronombroj de diversaj Esperanto-organizaĵoj, Esperantaj retejoj kaj censajn
statistikaĵojn por provi fari propran kalkulon pri la kredebla kvanto de
esperantistoj en la mondo. Scend laboras pri analizado de DNA en la Universitato
de Aarhus, kie mi estas doktoriĝa studento pri bioinformadiko.
Grava faktoro en lia kalkulo estis la oficialaj censoj (popolnombradoj) de kelkaj
landoj, kie loĝantoj povis indiki, ke ili parolas Esperanton. Tiujn oficialajn
ciferojn245 ni havas el Estonio (209 parolantoj de Esperanto), Hungario (8.397),
Litovio (604), Nov-Zelando (123) kaj Rusio (992), sed ne de Hungarujo.
Svend Vendelbo Nielsen komparis la censajn ciferojn kun la aliaj statistikaĵoj de
la koncernaj landoj, kaj kreis modelon, surbaze de kiu li provis kalkuli, kiom da
homoj en aliaj landoj kredeble en censo indikus, ke ili parolas Esperanton, se tio
eblus.
Laŭ liaj kalkuloj la suma kvanto de homoj, kiuj en censo indikus ke ili parolas
Esperanton, se tio eblus, estas ĉirkaŭ 63 000 en la tuta mondo – do multe malpli
ol esperantistoj ĝenerale emas kredi, kaj tre multe malpli ol la taksoj pri du
milionoj da esperantistoj, faritaj de Sidney Culbert kaj Amri Wandel.
Sten Johansson, menciis tri punktojn de kritiko kiuj faras la rezulton malcerta.
Malgraŭ tio li diras, ke la kalkulekzemplo enhavas iomete pli da realismo ol
multaj fantaziaĵoj legeblaj aliloke.
Svend Vendelbo Nielsen koncedas, ke la marĝeno de eraro estas la granda
demando koncerne liajn kalkulojn. Li faris tial aldonajn kalkulojn kiuj montras,
ke la maksimuma kvanto de esperantistoj (homoj kiuj en censo indikus, ke ili
scipovas Esperanton) en la mondo laŭ lia modelo estas iom pli ol 180.000, dum la
minimuma kvanto estas iom pli ol 30.000. Baza problemo estas ke ne ekzistas
bona difino de ―paroli/scii/regi lingvon‖, Sten Johansson atentigas. Tiun
problemon Svend Vendelbo Nielsen ĉirkaŭiris, ĉar li provis taksi la kvanton de
homoj, kiuj en censo respondus, ke ili scias Esperanton. Kiel bone tiuj homoj
efektive parolas Esperanton ni tamen ne scias.
el Libera Folio, 13-2-2017

244
245

http://web.archive.org/web/20060924124158/http:/www.rano.org/nombro.html
https://eo.wikipedia.org/wiki/Statistiko_de_Esperantujo#Komparo_de_la_censoj
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Miaj spertoj kiel redaktanto de BVS
Estis sur la ŝoseo inter Subotica kaj Beogrado. Svetlana kaj mi parolis pri nia
seniluziiĝo rilate la regreson de la Esperanto-aktivaĵoj en Balkanio. Eĉ dum la ĉiujara
memorigo de la forpaso de Tibor Sekelj en 1988 neniu enhava parolado pri liaj verkoj
okazis. La nomo ŝajnis esti ne pli ol ŝiboleto por inter liaj adorntoj. Ni ankaŭ
konstatis, kiom da publikigaĵoj, pri kies regula ricevo en fruaj jaroj esperantistoj
sopiris: Heroldo de Esperanto, Hungara vivo ktp, ne plu aperais kaj aliaj publikigaĵoj,
speciale en Balkanaj landoj, ŝrumpis paĝnombre, laŭ frekvenco kaj kvalito. Beograda
Verda Stelo (BVS) antaŭ multaj jaroj estis por serbaj kluboj gvida "stelo", sed post
2014 ĝi ne plu aperis, ĉar post ĉeso de Dimitrije Janiţiš neniu volis preni sur sin la
redaktorecon.
Ĉar la duoninsulo - tiel nomas Balkanion la geografoj - estas por mi senlima rezervujo
de kamparoj, riveroj, montaroj, naturo kaj homoj, min kaptis subite la ideo, ke ankaŭ
Esperanto-revuo povus senlime disvastiĝi kaj atingi diversspecajn esperantistojn. Mi
preferis BVS, ne kun Beogrado kiel brulcentro, sed la tuta Balkanio, inkluzive
Hungarujo, Rumanujon kaj Grekujon. Mi taksis la prezon de presado kaj pensis, ke
kun minimume kvindek abonantoj, ĝi devos financi sin mem. Tio evidente ne
sukcesos ekde la unua numero, sed eble post maksimume du jaroj kaj mi komencis
plani rubrikojn kaj varbi abonantojn kontraŭ po dek ses eŭroj jare. Svetlana
entuziasme subtenis mian ideon. Sed kiel interesi esperantanojn? Ja ekzistis libro el
2005, "Serbaj esperantistoj", kiu nomis 336 homojn, kiuj iam sekvis kurson aŭ
konsideris sin esperantanoj. Ĉu bona startbazo? Fine de 2013 ni komencis aktualigi
tiun liston, telefonante dum tri semajnoj tra la tuta lando. Ĉar la sekretario de la
Estraro ĵus finis la enserbigon de PIV, mi eĉ proponis la liston al li por sendi leteron
al ĉiuj proksimume okdek aktualigitaj adresoj, sed li ne vidis sencon en tio.
La granda plejmulto, laŭ lia takso, estis ne plu interesita pro aĝo ktp.
Kiam venis la somero de 2014, mi havis alian fervoran ideon: Ĉar la parolkapablo de
tri kvaronoj de la klubomembroj en la lando montriĝis ne sufiĉa por flua konversacio,
mi proponis turneon de Svetlana kaj mi al pluraj kernoj por tie dum semajnfino doni
intensivan kurson. Ĉiuj kostoj de vojaĝado kaj materialo estos por mi, nur la lernantoj
devos kontribui malgrandan sumon, ĉar kion oni ricevas senpage, ofte ne estas
respektata.
Vi rajtas ne kredi min, kara leganto, sed unu klubanino de "Nova Sento" pro pura
ĵaluzo kaj naciisma sento, ne akceptis, ke Nederlandano eventuale ludos rolon en
revigligo de la Esperanto-movado en Serbujo. Ŝi diskonigis la novaĵon, ke Johan
Derks planas rondvojaĝon por plenigi siajn poŝojn kun la mono de ne-parolkapablaj
klubomembroj kaj iuj kredis ŝin. (Se mi bone memoras, la "kostoj" estos maksimume
po tri eŭroj.)
Alia malagrablaĵo trafis min. Okazos elekto de nova estraro de la klubo. La lastaj du
membroj de la estraro jam estis anoncintaj sian foriron, la prezidanto, ĉar lia
interkonsento kun liaj elektintoj enhavis ke li, Zlatoje Martinov, nur prezidu la
jarkunvenon kaj ne devas ĉeesti aliajn kunvenojn. La alia estrarano, pro alta aĝo estis

32

emeritiĝonta. Oni bezonis entuziasmulon, kiu samtempe bone parolas Esperanton.
Dom la jarkunveno iu ĉeestanto en la salono neatendite menciis mian nomon kaj mi
estis akceptita kun aplaŭdo. Oni gratulis min. Ke tiu aplaŭdo kaj gratulo havis neniun
signifon, mi ne sciis, pro tri kaŭzoj: La ne-formala gvidanto de la grupo estis Tereza
Kapista, ŝi ĉiam estris la kunvenojn. Mallonge post mia aliĝo al la klubo mi demandis
ŝin publike, kiuj personoj formas la estraron. Ŝi respondis: Ni, mi plus miaj du
kunsidantoj, interdividas la taskojn. Kiu estas en la estraro estas formalaĵo. Mi ne
sukcesis eltiri el ŝi plian informon. Ankaŭ poste neniu informis min. Tioma
malrespekto por formala, jura realeco estis nekredebla al mi.
Dua kaŭzo: La plimulto de la ĉeestantoj krokodilis, malgraŭ komneca invito al ili
respekti la problemon de la eksterlandano. Mi estis eksterulo.
Trie: ekzistis statuto, sed post mia elekto kiel vic-prezidanto, ekzemplero de tiu dum
ok monatoj ne estis trovebla. Neniu sciis pri ĝi, neniun memoris aŭ interesiĝis pri la
enhavo.
Mi ne travidis la kulturan distancon inter la funkciado de klubo en Serbujo (kun foja
escepto) kaj en Nederlando kaj mi opiniis, ke la estraro, post definitiva forlaso de
Martinov, konsistos el nur unu persono: Johan Derks. Tio estis tragedia eraro.
Nederlanda estrarano ne povas decidi sen plena konsento kun ne-formala serba
gvidanto. Mi provis enkonduki kelkajn ŝanĝojn necesajn por iom levi la kulturan
nivelon de la kunvenoj: disdonadon de demandfolioj por plenigi iujn respondojn,
simplan rolludon, pli intiman rearanĝon de seĝoj, pli precizan planadon de la
programo. Ankaŭ mi kaŝe kritikis la financadon de tradukoj el serba populara
literaturo, kies lingvaĵo estis ŝoke malbona.
Ekestisne-rimarkate de mi, pasiva rezisto de la preskaŭ komplete virina membraro.
Dum printepme mi prezidis la kunvenojn, post la somero la ne-formala gvidanto
reokupis sian sidlokon antaŭ sia klaso, kiel kokino antaŭ kokidoj. Mi interkonsiliĝis
pri la necesaj proceduroj kun la ne-ĉeesta prezidanto, kiu akceptis miajn ideojn, sed
dum la jarkunveno li montris tute alian konduton kaj manipulis la statuton246 por povi
forigi min kiel vic-prezidanton. Intertempe iu Bojana jam asertis en Edukado.net, ke
mi misuzis mian funkcion kiel estrarano de la klubo "Nova Sento"247. Du jarojn post
la potenckonflikto inter la formala kaj ne-formala gvidantoj la unua telefonis al la
lasta, por ke ni faru pacon kaj JD vizitu kiel normala membro la kunvenojn. Ŝi rifuzis.
Du monatojn poste Tereza mortis.
Kion fari, se profeto en propra urbo ne estas honorata? La profeto fuĝas en
eksterlandon kaj tie proklamas sian mesaĝon: Esperantismo kiu haltas ĉe landlimo,
246

Neniu alia ol mi legis ĝin, kvankam antaŭ la kunveno mi disdonis al eiuj ekzempleron
Johan Derks estas gvidanto de neniu beograda klubo. J. Derks estas ano de E-asocio Nova Sento
kaj de nedelonge anstataŭigas la prezidanton dum li forestis/as. S-ro Johan ne komprenas ei-tiean
mentalecon (tiel!), ankaŭ ne la fakton ke E-to por ni eiuj estas nur hobio kiun mi elektis laŭ propra
volo. Do, ni E-on uzas survoje, por interkomuniki, kaj niaj realaj vivoj estas io alia. Ĉe ni ekzistas
multe da problemoj kiel travivi en la ekonomia krizo kaj oni malofte decidas lerni E-on (tiel!). Johan
mem konvinkis, ear li provis organizi kurson …… kaj allogi novajn anojn, sed ne sukcesis.
247
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estas neaĵo de la interna ideo de Esperanto. Al miloj da esperantistoj en la
duoninsula Balkano mi sendis inviton, kun oportunaj sugestoj tuŝantaj nian similecon
de kulturo kaj vivcirkonstancoj, por ke ili kontribuu kaj/aŭ ekabonu sin. Entuziasmo
atendigis. Al malamika atako de Rumanino, ke mi elektis la titolon Balkana Verda
Stelo por regiona revuo mi respondis, ke eble la titolo estis erara kaj ke ŝi proponu pli
bonan. Prof-ino Maria Butan respondis: akceptu realaĵojn geografiajn, realajn,
historiajn kaj ne strebu kompreni jarcentojn de historio kiuj ne estas viaj, Vi, kiu
sentas vin tiom okcidentano. …… Komprenu ke la Balkana duoninsulo, precipe slava
...... estas tute malsimila al la insulo de romanida lingvo kaj romia heredaĵo kiu estas
la Rumanio. Nomu kiel vi volas vian revuon, sed ne plu insistu ke romanaj - eĉ
romaniaj - realaĵoj eniru viajn balkanajn priokupojn.
La prezidantino de EAR, Aurora Bute, sendis al mi, responde al peto pri membriĝo,
dek du plej imageble insultajn mensogojn - kiujn poste mi publikigis en
neo/groups/uea-membroj/conversations/messages/29571 - ekz. Se vi estus membro de
EAR248 ĉu vi volus ĝui la monsubtenon de la rumanaj instancoj? Kiam mi petis
konsilon de Renato Corsetti, li skribis, ke mi devas aliĝi al la Kolokvo de EAR en
novembro 2016, eĉ se ili insultas min. Sed Maria, Aurora kaj Mariana konstruis
naciisman muron ĉirkaŭ Rumanujo. Mi ricevis respondon de Mariana je 13-9-2016,
ke mia aliĝpeto estis malfrua! Jen la alternativaj faktoj de la EAR-estraro. Kaj kun tio
la batalo kontraŭ provo de ĵurnalisma aliro por "Ĵurnalismo por malfermi
estontecon"249 ne ĉesis. Aŭrora forstrekis min el sia retdiskutlisto.
Fine, rompita pro la evidente malama kaj naciisma tono de esperantistaj virinoj (viroj
ne agus same) mi telefonis al amikino en Subotica, kiu partoprenis senprobleme la
Kolokvon, ĉu ŝi komprenas, kial mi per mensogo estis rifuzita, dum ŝi kun serba
kolego estis akceptita. Ŝi strikte silentis, sed poste respondis skribe (mi bezonas citi
nur unu frazon): Tiuj homoj pri kiuj Vi plendas, neniam afliktis min (nek nin).250
Eble la pli maljunaj legantoj inter vi konas la profetan tekston de la germana pastro
Martin Niemöller, kun cetere germanpatriotaj, ofte ne-demokrataj simpatioj:
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein
Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
(Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Jude.)
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte

Traduko:
248

La Esperanto-asocio de Serbujo disfalis en 2012. Tio kunportas partan ekskludon. Por plene
informiĝi pri la vivo en Balkanio, mi devintus membri ses asociojn kaj aliĝi al dek retdiskut-listoj.
249
Mi aludas al la kuraĝa iniciato de koreaj, einaj kaj japanaj esperantistoj, kiuj eldonis en kvar
lingvoj manlibron pri Historio de orienta Azio dum la unua duono de la 20a jarcento.
250
La temlinio de preciziga letero post la malvarma telefonalvoko enhavis: Solidarecon mi ne petas,
sed vi estu informita. Tamen ŝi supozis la moralon: La malamikoj de mia "amiko" estas miaj
malamikoj.
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Kiam la nazioj forportis la komunistojn, mi silentis; mi ja ne estis komunisto.
Kiam ili enkarcerigis la socialdemokratojn, mi silentis; mi ja ne estis socialdemokrato.
Kiam ili forportis la sindikatanojn, mi ne protestis; mi ja ne estis sindikatano.
(Kiam ili venis preni la judojn, mi silentis; mi ja ne estas judo.)
Kiam ili forportis min, restis neniu plu, kiu povis protesti.
Tiel mi konatiĝis en la daŭro de du streĉaj jaroj kiel redaktanto por krei la kondiĉojn
por novaĵa kaj interkonatiga ligiloj inter serbaj, rumanaj (kaj makedonaj kaj kroataj,
sed tio estas alia historio) kun naciismaj, malpacaj baroj ene de Balkanio.
Jen, lingvaj gefratoj el la tuta mondo kial mi kun granda nalpeziĝo ĉesigas la
eldonadon de BVS. Mi estas sufiĉe realisma por kompreni, ke ankaŭ sen la veneno,
kiun kelkaj sendis al mi, mi devus ĉesigi la aperadon de Balkana Verda Stelo. Ĝi estas
ekonomie ne-realigebla. Sed bonvolu konatiĝi ankaŭ kun la opinio de alia enloĝanto
de Balkanio:
Mi komprenas pri via elreviĝo. Mi mem ne abonis, ĉar mi sciis ke la revuo ne
sukcesos kvalite funkcii kaj havi abonantojn, ĝuste pro tio ke duono de geografiaj
balkananoj ne konsideras sin balkananoj pro la aldona signifo kiun ĉe ni ĉiuj havas
la vorto Balkano (sovaĝa kulturo). Do, Kroatoj ne volas ke iu ajn konsideru ilin eĉ ete
balkananoj kaj sekve ne volas aboni ĉar ili neniel volas montri sian simpation al la
ideo de Balkanismo. Simile estas pri Slovenoj, sed ankaŭ de Vojvodino kaj kiel vi
mem konstatis pri Rumanoj. Temas vere pri alia historia fono. La menciitaj landoj kaj
regionoj vivis en Aŭstrohungario dum jarcentoj dum la aliaj en Turkio. Ne temas pri
kulture malpli valora historia fono, sed tre diferenca. Kaj nun post la milito tiuj
komprenoj pri diferencaj kaj malpli valoraj kulturoj fortiĝis kaj malebligas
kunlaboron, ne nur de neesperantistoj, sed ankaŭ de esperantistoj, inter kiuj estas ege
malmultaj kiuj ne estas almenaŭ parte naciistoj.
Do la spirita stato de nacioj sur Balkano estas tiom venenita, ke la normala pensado
pri la estonteco anstataŭ pasinteco aperos ĉi tie post kvindek jaroj, se intertempe ne
estos novaj militoj.
Mia opinio: Nun venos alia periodo por Esperanto, kiun ni nur povas diveni: tiun de
Duolingo, Amikumu, Edukado.net, verŝajne fenomeno sen misio ("movado"), sen
popolo, eble kun splitiĝoj aŭ ekspluatado por ne-moralaj celoj. Komuna internacia
kulturo, kiu verece neniam ekzistis, pene travivos, aŭ ĝi estos la domina okcidenta
"kulturo".
Tamen mia intelekta kaj idealisma interesiĝo pri Esperanto ne tute malaperis. Mi
aperigos en ne-regulaj momentoj blogajn tekstojn, kiuj kostas po tri eŭroj. Se vi havas
ankoraŭ abonkrediton ĉe mi, sed ne volas ricevi blogojn, bonvolu informi min kaj mi
resendos la restaĵon de la abonkotizo.
Dankon pro via lojaleco al la ideo de regiona revuo. Sen ĝi Esperanto ne povas
travivi, ĉar
Esperantismo kiu haltas ĉe landlimo, estas neaĵo de la interna ideo de Esperanto.
JD
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Mono venos por projekto por Romaoj en Serbujo
Eŭropa Unio kaj la Svisa registaro aprobis je la 28α de febr. aljuĝon de nur
€150 000 eŭroj por dek ses projektoj de privataj organizoj celantaj plibonigi la
situacion de la romaa komunumo en la sudoriento kaj sudokcidento de Serbujo,
anoncis hodiaŭ la programo pri disvolviĝo de la instituto EŬROPA PROGRESO
(unu el la organizaĵoj kiuj estas finance subtenataj de EU kaj la registaro de
Svisujo por periodo de 3½ jaroj. Rektaj financantoj estas la Serba registaro kaj
UNOPS: Unuiĝintaj-Nacioj-Oficejaro por Projekt-Subtenado).
La manaĝisto de EP, Graeme Tyndall, diris ke la konsekvenca realigo de tiu
financa strategio estas la plej bona maniero por atingi videblan progreson kaj
plibonigi la soci-ekonomian situacion de la romaa komunumo sur la loka nivelo.
Anna Nedeljkoviš, manaĝisto por la sektoro pri bona regado kaj socia inkludemo,
taksis, ke la programoj aprobitaj de EP, kontribuos al la ekonomia mempovigo kaj
dungado de ciganoj kaj ke ili plibonigos ilian sanstaton, sekurecon kaj
fajroprotektadon, kiuj estas komunaj zorgoterenoj en Romaaj setlejoj.
La programo estas realigota en tridek kvar komunumoj en la sudo de Serbujo.

