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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
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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.
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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
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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.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandra_Jayat
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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

11

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)

Valaĥujo

Danujo

Moldovio

Transilvanio

Germanujo

Britujo

Eŭropo

Finnlando

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
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

Nepre
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ke la
vortaro
faka kaj
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ne nur
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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
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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
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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)
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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
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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.

