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Parto de la maldekstra lernejo Kvarnby
folkhögskola forbruligis.
Unu el la konstruaĵoj de Kvarnby folkhögskola en
urboparto de Malmö, Svedio forbrulis.
La 4an de oktobro, forbrulis la 133 jaraĝa konstruaĵo.
Multaj demandoj pri la fajro estas ankoraŭ sen
respondo, sed post la teknika esploro la polico en
Malmö oni konkludis ke la fajro estis atenca.
- Nia opinio estas ke iu estas metita ekstere. Ni ne
kredas ke la fajro ekestis de si mem. Iu faris tion
intence, por forbrulado, diras la Malmöpolicistino Linda Pleym.
Nun promesas gelernantoj kaj volontuloj helpi kun la rekonstruado de la lernejo. Pluraj
organizoj montras solidarecon kun la lernejo kaj fondis monkolektadan kason por helpi.
La agado daŭrigas provizore en lokaloj, kiujn la urbo Malmö disponigas.
La lernejo Kvarnby folkhögskola estas gvidata de nombro da sindikatoj kaj maldekstraj
organizoj, inkludante Malmö LS kaj Vänsterpartiet.

Por ke alia mondo eblu:
tutmonda solidareco!
Progresemuloj…
SAT (Sennacieca
Asocio Tutmonda) estas
la plej grava tutmonda
organizaĵo de laboristaj
esperantistoj. Ĝi estas
asocio, kiu celas faciligi la translingvajn
kaj transnaciajn rilatojn inter tiuj homoj,
kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa
ekspluatado.
Daŭrigo en p. 3
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Daŭrigo de p. 1

Dum la jaro SLEA spertis ŝanĝon, fidelaj
kamaradoj transdonis respondecon al novaj
kamaradoj. Precipe ni volas danki la
ekzprezidanton Gunnar Gällmo kaj
ekskasiston/eksredaktanton/ekssekretarion
Pelle Persson pro longtempa laboro! Sen ili
nia asocio ne ekzistus! Tamen ni ne ekzistos se
ni ĉiuj ne laboros streĉe por varbi kaj aktivigi
novajn membrojn. La venonta jarkunveno en
Malmö 2014 estas bona ŝanco renkonti novajn
(kaj malnovajn) konatulojn kaj aktivigi en nia
asocio! Eble vi trovu anojn en via propra
urbo/regiono por fondi laborista esperantoklubo!

SAT grupigas homojn ĝenerale kun maldekstraj opinioj, el ĉiuj ideologiaj tendencoj, kiuj
trovas en komuna agado sian unuon. Krome, SAT estas, laŭ sia nomo, sennacieca, tio
estas, tute ne gravas la nacio nek ŝtato al kiu ĝiaj anoj apartenas, kaj la asocio ne havas
naciajn filiojn. Ĝi tamen kunlaboras je nacia nivelo kun la t.n. Laboristaj EsperantoAsocioj (LEAoj), kiuj informas pri Esperanto kaj zorgas pri ĝia instruado sur diversaj
lingvoteritorioj.

La redakcio deziras al la tuta membraro prosperan novjaron!

- disponigo de abunda kleriga materialo en la retejo SAT-Kulturo;

…en la tuta mondo…

Konkrete, SAT plenumas siajn celojn per :
- faciligo de rektaj ideinterŝanĝoj inter membroj pere de adresaro
(papera kaj reta), dissendolistoj kaj kongresaj
debatoj (dum aŭ ekster la oficiala programo).

http://www.satesperanto.org/-SAT-Kulturo-.html

/ Daniel kaj Marcus

– eldono de la dumonata Sennaciulo, kun dosieroj pri aktualaj socipolitikaj problemoj,
pritraktitaj de kunlaborantoj el diversaj mondopartoj, kaj informoj pri la agado de
laboristaj esperantistoj tra la mondo;

JARKOTIZO 2014

Glöm inte att betala din medlemsavgift för 2014!
LASTA DATO POR LA
Ne forgesu pagi vian kotizon por 2014!
MANUSKRIPTOJ AL LA SEKVONTA
ELDONO DE SLEA-INFORMILO
SLEA JARKOTIZO/MEDLEMSAVGIFT 2014
2014-01-31.

Aper-plano 2014
Marto, Junio, Septembro, Decembro.

…interkompreniĝas en SAT.

http://www.satesperanto.org/-Sennaciulo-.html
- eldono de la jara Sennacieca Revuo, kun ampleksaj eseoj, plejofte originale verkitaj de
esperantistoj aparte
kompetentaj en la pritraktita fako, kaj beletraĵoj;
http://www.satesperanto.org/-Sennacieca-Revuo-.html

- Unuopa membro/Enskild medlem 50:- Familia membro/Familjemedlem 30:- Stokholmanoj, unuopa membro/Stockholmare,
enskild medlem 65:- Familia membro/Familjemedlem 30:-

- eldono de libroj, broŝuroj, filmoj i.a. kadre de la Eldona Fako Kooperativa.
http://www.satesperanto.org/eldonkooperativo/

Plusgiro 5 31 60 - 8.
(Sv.Arbetar.Esperanto-förb.)
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Inga Johansson en Gotenburgo estas la SAT-perantino en Svedio
Esti la SAT-perantino signifas ke mi estas la ligo inter membroj en Svedio kaj SAT en
Francio.
En Svedio vi pagu al PLUSGIRO: 26 63 22 – 7, Sennacieca Asocio Tutmonda SAT.

Universitata SAT-grupo helpas senhejmulojn

(El Sennaciulo n-ro 05-06 – 2013)

Tri studentoj de Hokkajda Universitato en Hokkajdo, Japanio, fondis SAT-grupon de la
universitato en Majo ĉi-jare. Ili lernadis Esperanton dum unu jaro. Iliaj agadkampoj estas
diversaj, ekzemple kontraŭatomenergio, anarkiisma studsocieto, organizi studgrupon.
Ankaŭ ĉefe ili agadas helpi senhejmulojn en la civitana societo por senhejmuloj.
La societo faras regulan patrolon por senhejmulo en Sapporo. Membro de la societo ofte
iras kun senhejmuloj al malsanulejo aŭ urba oficejo por akiri vivprotekton. Ĉefurbo Sapporo de gubiernio Hokkajdo situas en plej norda insulo de Japanio. Kvankam en vintro la
situacio estas ne kredeble malvarma kaj neĝa, almenaŭ 100 homoj estas senhejmaj en la
urbo.

Jarkotizo de SAT dum 2014 estas:
SEK 535 - plena kotizo.
SEK 285 - pagas gejunuloj, familiaj membroj, emerituloj, senlaboruloj.
Kiel membro vi ricevos 6 numerojn dum la jaro de Sennaciulo kaj specialan numeron de
Sennacieca Revuo.
Pli da informo, skribu al Inga Johansson retpoŝte: ishim@hotmail.com

SAT-grupo de Hokkajdo Universitato volas kontakti kun mondaj junuloj precipe kun
aktivistoj por senhejmuloj. Alie, la grupo intencas fondi Esperantan Studsocieton de la
universitato kun neŭtralaj studentoj.

SAT-anoj aktivas

”Unuvorte, SAT celas per konstanta uzado de Esperanto kaj ĝia mondskala aplikado,
helpadi al la kreado de racie pensantaj spiritoj, kapablaj bone kompari, ĝuste kompreni
kaj prijuĝi ideojn, tezojn, tendencojn kaj sekve kapablaj elekti memstare la vojon, kiun ili
opinias plej rekta, aŭ plej irebla por la liberigo de sia klaso kaj forkonduko de la homaro
al kiel eble plej alta ŝtupo de civilizo kaj kulturo.”

HANAKA Yui, esperanto.hokudai@gmail.com

Junaj esperantistoj en la kontraŭatomenergia movado
(El Sennaciulo n-ro 05-06 – 2013)

SAT-anoj aktivas

La 13-an de Julio okazis la kunveno kaj manifestacio kontraŭ la plano refunkciigi atomcentralon Tomari en Hokkajdo. 250 partoprenantoj vigle kunvenis en la urbo Iwanai. La
urbo estas najbara de vilaĝo Tomari kaj de tie bone videblas la atomcentralo. Sep junaj
esperantistoj kaj iliaj amikoj partoprenis en la agado kun la ruĝa flago. Ili flugigis kajtojn,
montris esperantan sloganon sur granda papero al ĉiuj, kaj laŭte kantis La Internacion.

Sindikataj Novaĵoj
www.labourstart.org/eo

Sud-Afriko : 7.000 ministoj komencas strikon postulante
salajrajn altiĝojn

En Japanio, nun funkcias nur unu atomcentralo. Tamen, la Japana registaro kaj elektraj
kompanioj intencas refunkciigi la ceterajn atomcentralojn laŭvice. Necesas pli da batalo
de Japana popolo kaj ankaŭ internacia solidareco.

La nacia sindikata de sud-afrikaj ministoj (NUM)
anoncis dimanĉon ke 7.000 ministoj de platenminejo strikos ekde
dimanĉon vespere postulante salajrajn altiĝojn.

KAGA Ranmaru, KASAI Futoŝi, esperanto.hokudai@gmail.com

La sindikato NUM estas la plej granda sindikato de ministoj en Sud-Afriko kun ĉirkaŭ
30.000 membroj tra la lando. La 7.000 ministoj de la
platenminejo de Northam, en la provinco Limpopo, reprezentas ĉirkaŭ 80 % el la
ministoj de tiu minejo.
La sindikato postulas salajron po 210 dolaroj monate por la laboristoj, sed la dunganto
konsentis altiĝon de 6.5% por la ministoj kaj 7% por la bazaj laboristoj.
Laŭ la dunganto, la sindikata postulo signifas altiĝon de 23% ĝis 43% por la ministoj.
Post malsukceso de la traktadoj pasintsemajne kun la dunganto, la sindikato decidis
ekstriki.
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Grekio : la lando paralizita de striko pro la vizito de la « trojko »

Dualoke, ĝi permesos al ni alproksimiĝi al socia movado kies trajtoj estas tipaj por la
ideologia kunteksto antaŭ la milito, kvankam kun kultura fono kiu donas al ĝi propran
karakteron.

« La laboristoj, pensiuloj kaj senlaboruloj vivas senfinan koŝmardon », denuncas la dungitoj de la haveno de Ateno en komunikaĵo.

Fine, ĝi ebligos al ni doni al la hispanaj historiistoj ekrigardon al la historio de la esperantista movado, kolektivo tre nekonata en la akademia medio, se ne submetita al fortaj
antaŭjuĝoj, kiuj en certaj kazoj transdoniĝis al ĝiaj anoj, kolektivo kiu tamen entenis en si
aron da personoj influaj en la politika, socia kaj kultura vivo, kiuj konsideris Esperanton
grava elekto inter siaj interesoj.

La 24-hora socimovado dekretita de la ĉefaj sindikatoj de la publika kaj privata sektoroj
estigis fermadon de lernejoj kaj interrompon de multaj transportoj.

« La registaro kaj la trojko detruas la landon », ili aldonas denuncante la malcedemon de
la kreditoroj de Ateno : Eŭropa komisiono, Eŭropa centra banko kaj Internacia monunua
fonduso.
La sindikatoj timas ke la trojko trudas al Grekio pliajn malaltiĝojn de salajroj kaj pensioj
por plenumi la kondiĉojn de la savplano, dum necerteco pri la kromaj financaj bezonoj
pri kiu Ateno povus bezoni ekde venontjare nutradas novajn konjektojn pri novaj
rigorecaj aranĝoj.
Ili denuncas la forigon de laborpostenoj antaŭviditaj en la publika sektoro kaj la
privatigaj projektoj.

1. La esperantista movado antaŭ la komenco de la intercivitana milito
Kiel estas konate, la internacia lingvo Esperanto havas kiel naskiĝdaton la jaron 1887,
per la publikigo de libro enhavanta la proponon de nova konstruita lingvo, fare de juda
okulisto, naskita en la tiama Rusa Imperio, Lazaro Zamenhof. Inter la lingvoj en kiuj li
sinsekve publikigis sian proponon ne troviĝas la hispana, sed rapide ekestas intereso de
kelkaj hispaniaj intelektuloj, kaj jam sekvontjare komenciĝas la organizado de nukleoj de
interesitaj homoj.

Instruistoj, kuracistoj, municipaj dungitoj, ŝoforoj de buso kaj trajno estas parto de tiuj,
kiuj partoprenas la movadon. La aerkontrolistoj precizigis ke ili ĉesigos la laboron inter
la 10a kaj 13a horo GMT, kio kaŭzos trafikajn malordojn.
Manifestacio estas antaŭvidita posttagmeze al la placo Syntagma, antaŭ la Parlamento,
kie protestantoj kaj policistoj ofte alfrontiĝis pasintece.
« Unuiĝinte, ni povas haltigi ilin, ni povas faligi ilin », promesis la sindikato de la publika
sektoro ADEDY.
Grekio, kiu konas sesan sinsekvan jaron de recesio, spertas rekordan senlaborecan
procenton de pli ol 27%.

Historia rerigardo

La movado kreskas rapide, kaj komencas altiri personojn de ĉiuj sociaj klasoj kaj
ideologioj, eble kun plimulto de membroj de tio kion ni povus nomi progresema
etburĝaro. Oni kreas diversajn klubojn, kiuj en 1903 formas la “Hispanan Societon por
Propagando de Esperanto” (HSpPE). En 1909 oni celebras en Barcelono la 5-an
Internacian Kongreson de Esperanto. La movado kreskas forte, sed kun notindaj
organizaj mankoj.
La Unua Mondmilito provokas krizon en la internacia esperantista movado, kiu havas
sekvojn ankaŭ en Hispanio. Tamen, dum la 20-aj kaj 30-aj jaroj la nombro de esperantoparolantoj notinde kreskas.

LA UTILIGADO DE ESPERANTO DUM LA
HISPANA INTERCIVITANA MILITO
Komuniko prezentita en la Kongreso pri Civitana Milito (Madrido, 27-29
novembro, 2006)

En tiu ĉi komuniko ni konigos elementon tre malmulte
traktitan en la studoj pri la Hispana Intercivitana Milito
publikigitaj en la hispana lingvo, nome, la dummilitan
utiligadon de la internacia lingvo Esperanto. Ni
konsideras ke ĝi povas trovi intereson inter la fakuloj pro
kelkaj motivoj. Unualoke, temas pri aspekto de la
propaganda batalo disvolvita dum la milito, en si mem
interesa en la kunteksto de la ideologia lukto ĉirkaŭ ĝi.

Oni tiurilate devas indiki ke la Milito kaŭzis fortegan krizon al la hispana esperantista
movado, kiu estis atinginta imponan evoluon dum la 30-aj jaroj. Ĝi praktike malaperis
ĝis la fino de la 40-aj jaroj, kaj kapablis releviĝi nur kun multe da malfacilaĵoj, tiel ke ĝi
ne plu atingis ĝis nun la gravan disvastiĝon, kiun ĝi havis tiuepoke. Tio okazigis ankaŭ
gravan rompon en la historia kontinueco de la organizita esperantista movado. Tial,
la historio de la esperantista movado estas konata nur fragmente, preskaŭ sole en
publikigaĵoj verkitaj en la lingvo Esperanto mem.

La esperantista movado tiuepoka estas tre plureca kaj tre fragmenta, kaj tial estas tre
malfacile kaj precipe malĝuste fari ĝeneraligojn pri ĝi.
Krom la parolantoj ne organizitaj, kiuj utiligis la lingvon sporade, aŭ ĝin uzis ekzemple
nur por korespondi kun alilandaj parolantoj, ekzistis kluboj kaj grupoj organizitaj loke,
laŭ ideologiaj elektoj, profesiaj okupoj aŭ personaj interesoj. Siavice ekzistis pli vastaj
cirkloj, kiuj klopodis influi la socion ilin ĉirkaŭantan, aŭ kiuj formiĝis simple por la
propagando, la instruado aŭ la praktikado de la lingvo. Kiel ni nun vidos, inter la asocioj
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kutime ekzistis kunlaboro en la taskoj de disvastigo de la lingvo, sed ankaŭ malsamaj
opinioj pri la konceptado kaj la organizado.
La plej bone organizita grupo je ŝtata nivelo estis la Hispana Esperanto-Asocio (HEA).
Ĝi estis fondita en 1925, post la malapero de la menciita HSpPE dum la Granda Milito.
Ĝi estis la alekstera reprezentanto de la hispana esperantista movado, kaj disvolvis gravan
propagandan laboron ĉe oficialaj instancoj. Ĝia nedisputebla gvidanto dum la tuta
periodo estis la fama militisto Julio Mangada Rosenörn, framasono kaj konata pro siaj
ideoj, kiujn liaj armekunuloj konsideris radikalaj.
Mangada ĉefrolis en multnombraj politikaj agadoj, kaj ankaŭ estis tre konata lia rilato al
Esperanto, pri kiu li disvolvis laborojn ne nur organizajn kaj propagandajn, sed ankaŭ
literaturajn. Li havis famon de strangulo, kaj oni povas aserti ke tiu famo iel etendiĝis al
la esperantistoj kiel kolektivo, kvankam inter la membroj de la Asocio troviĝis tre
diversaj personecoj, multaj el kiuj estis tre integritaj en la socion de la epoko. Ni povas
citi, ekzemple, la altan proporcion de militistoj aŭ sacerdotoj, kune kun instruistoj aŭ
anoj de liberalaj profesioj.

temo kiu hodiaŭ nin okupas, estas ke la dividoj ne sekvis ekzakte tiujn ekzistantajn en la
sino de la ĝenerala hispana socio, kaj konkrete la grandan dividon dekstro/maldekstro
kiu okazigis la intercivitnan militon. Tio signifas, ke en la esperantista movado troviĝis
ene de la sama asocio, HEA, personoj dekstraj kaj maldekstraj, homoj do, kiuj baldaŭ
alfrontis unu la alian en la batalkampoj.
Oni povas aliflanke diri ke la plimulto de la hispanaj esperantistoj estis simpatiantoj de la
respublikana idearo, ĉu pro influoj liberalaj, naciistaj aŭ laboristaj. Tamen, unu parto devenis el la katolika kampo, kaj prenis partion por la naciula flanko, kiel ni vidos je la fino.
2. Esperantistaj aktivaĵoj ĉe la komenco de la milito
En junio 1936, nelonge antaŭ la komenco de la milito, estis celebrita en Barcelono la 11-a
Hispana Kongreso de Esperanto. Dum ĝi ripetiĝis la antaŭe priskribitaj streĉoj, interalie
ĉar la Kataluna Esperantista Federacio forĵetis kiel provokon la ĉeeston de la plej
centralismaj esperantistoj. En la Kongreso revenis al la prezidanteco de HEA Julio
Mangada, kiu estis demisiinta unu jaron antaŭe, sed plu kontroladis la Asocion.

La Asocio okazigis multnombrajn propagandajn taskojn en oficialaj instancoj, kaj atingis
en tiu laboro neneglektindajn sukcesojn, tiel ke Mangada kaj aliaj anoj reprezentis la
registaron en diversaj internaciaj kunvenoj.
Tiu ĉi laboro estis malpli estimata de alia grava grupo de esperantistoj, kiu preferis ke la
laboro de propagando kaj disvastigo de Esperanto okazu je loka aŭ regiona nivelo, kaj ke
la tutlanda asocio havu nur kunordigan karakteron. Tiu ĉi tendenco estis favorata de la
Kataluna Esperantista Federacio, kiu estis atinginta ke Katalunujo fariĝu unu el la lokoj
el la mondo kie plej fruktiĝis la klopodoj por Esperanto. Kune kun aliaj grupoj aragonaj,
asturaj kaj valenciaj, ili konsistigis la t.n. Hispanan Esperantistan Konfederacion. Ambaŭ
grupoj, la Asocio kaj la Konfederacio tenis gravan rivalecon, kiun influis ankaŭ personaj
malamikecoj, kaj en kiu ne mankis eĉ oficialaj denuncoj.
Trian grupon konsistigis la laborista esperantismo. Diversaj grupoj de laboristoj estis
adoptintaj Esperanton kiel rimedon de favorado de la tiam nomata proleta
internaciismo. En 1921 estis fondita asocio kun la nomo Sennacieca Asocio Tutmonda
(SAT), kiu havis sian bazon en Parizo, oponis al la laŭnoma neŭtralismo de la ĉefa fluo
de la esperantismo, kiun ĝi nomis burĝa, kaj pretis utiligi Esperanton kiel revolucian ilon.
En Hispanio, la ĉefan fluon de la laborista esperantismo konsistigis la anarĥiistaj
grupoj, kiuj faris el Esperanto unu el siaj ĉefaj identigiloj. Krome ekzistis grupoj
socialistaj, komunistaj kaj alitendencaj. Ankaŭ en tiu ĉi grupo la kunlaborado inter la
tendencoj ne estis facila, kaj dum la 20-aj kaj 30-aj jaroj okazis diversaj kunpuŝiĝoj kaj
skismoj inter ili.

Mangada retiriĝis iom antaŭe el la armeo, kiel vickolonelo, profitante la dispoziciojn
kiujn la tiuepoka leĝaro antaŭvidis por restrukturigi la militistaron. Sendube kontribuis
al lia decido ankaŭ iuj incidentoj kun dekstrulaj oficiroj. Tiujn li poste priskribis en sia
broŝuro “El fascio en el ejército” (La faŝismo en la armeo), kie li atentigis pri la
ekzistantaj militaj konspiroj. Dum tiu periodo Mangada intensigis sian politikan
aktivadon, ĉefe per sia kunlaboro en la Unuiĝo Militista Respublikana Antifaŝista
(UMRA). Li publike intervenis en la funebraj ceremonioj de la maldekstraj armeanoj
Faraudo kaj Castillo, kaj en diversaj politikaj aktivaĵoj. Kiam disvastiĝis en dekstremaj
medioj la listo de iu supozata revolucia registaro (Nacia Soveto), la nomo kiu aperis kiel
Komisaro pri Milito estis ĝuste tiu de Mangada.
Kiam ekribelas parto de la armeo, Mangada intervenas en la luktoj por sufoki la
movadojn organizitajn en Madrido, ĉefe en la kazernoj de Carabanchel. Li organizas
miliciojn kun sidejo en la parko Casa de Campo, kiuj tuj direktiĝas al la suda flanko de
la madrida Montaro, formante kion oni baldaŭ nomos la Kolono Mangada. Li havas
kelkajn partajn sukcesojn en la teroj de Avilo (hispane: Ávila), kiuj donas al li subitan
eksterordinaran famon. Liaj trupoj nomumas lin “popolgeneralo”, kvankam la registaro
agnoskas nur la rangon de kolonelo, oni donas al li la Oran Medalon de la madrida
urbestraro, oni donas lian nomon al strato, oni lokas platon en alia madrida strato, ktp.
La novaĵoj pri liaj heroaĵoj alvenas baldaŭ en eksterlandon, kaj disvastiĝas inter la tutmonda esperantistaro, kiu uzas Mangadan kiel simbolon de la kontraŭfaŝista rezistado.
La rusa poeto Eŭgeno Miĥalski dediĉas kelkajn poemojn al lia figuro. La japana
esperantistino Hasegawa Teru, pli konata sub la pseŭdonimo “Verda Majo”, kunlaboranta
kun la ĉina rezistado kontraŭ la japana okupado, dediĉas al Mangada kelkajn artikolojn,
reliefigante la similaĵojn inter la du luktoj.

Kiel oni povas vidi, la panoramo meze de la 30-aj jaroj ene de la hispana
esperantistaro estis sufiĉe kompleksa. Eble unu el la plej interesaj aspektoj, rilate al la

En la unuaj novaĵoj pri Mangada en diversaj esperantistaj medioj eksterlandaj, inklude
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de la du menciitaj, oni mencias la ekziston de roto de esperantistoj partoprenanta la
lukton, kun la nomo “Antaŭen”. La esploroj de la japana hispanisto Jukio Hirai pruvis ke
tiuj novaĵoj ŝuldiĝas al miskompreno, kaj ke tiu roto neniam ekzistis.

lingvoj, al la uzo de la franca lingvo en iuj okazoj, kaj baldaŭ al la lernado de la hispana
kiel maniero integriĝi en la landon kaj rilati kun la ceteraj trupoj.

Estas ja konate, tamen, ke kelkaj esperantistoj sekvis Mangadan en ties Kolono. Estas
la kazo de Fernando Redondo Ituarte, ankaŭ militisto kaj framasono, kunlaboranto de
Mangada en diversaj esperantaj projektoj, en la unuaj agadoj en la madrida montaro.
Siaflanke, en la ĵurnalo eldonita de la Kolono Mangada, “Avance” (oni notu ke la nomo
povas esti tradukita al Esperanto kiel Antaŭen), ekzistas pluraj mencioj pri Esperanto.

Haiderer rakontas ke tuj post sia alveno al Hispanio tra la franca landlimo, li ricevis
broŝuron por saluti la internaciistojn, en pluraj lingvoj, inter kiuj Esperanto. Esperanto
taŭgis al li ankaŭ por komunikiĝi kun aliaj brigadanoj kaj kun hispanoj en diversaj
urboj. Krome, Haiderer utiligis Esperanton ankaŭ kiel rimedon por informado, sendante
artikolojn kaj aliajn dokumentojn al esperantistoj de Ostrava (Ĉeĥoslovakio), kiuj siavice
tradukis ilin por la gazetaro tiulanda.

La madridaj esperantistoj alvokis al monkolekto por ellaborado de plato honore al
Mangada, kaj ties elmeto en publika loko, pri kies posta destino ni ne sukcesis trovi
informon.

Esperanto kelkfoje decide rolis en la elano por ke la brigadanoj vojaĝu al Hispanio,
ekzemple per antaŭa koresponda aŭ persona rilato kun hispanaj esperantistoj. Ekzemplo
estas la polo Władysław Lekowski, kiu pereis dum la civila milito.

Pri la cetero, la ĉiutagaj aktivadoj de la esperantistoj estis haltigitaj en Hispanio. Ĉesis
la publikigado de revuoj, la celebrado de kunvenoj kaj kongresoj, la ĉiutagaj kulturaj
aktivadoj.

La sama elano estis baza en la kazo de la bulgaro Nikola Mladenov. En artikolo por s
ialanda revuo, Mladenov kolektis la nomojn de 15 bulgaraj esperantistoj kiuj partoprenis
kiel brigadistoj, el kiuj 7 mortis en Hispanio. Mladenov rakontas ke malmultajn tagojn
post la komenco de la milito, li ricevis bultenon en Esperanto (“Informa Bulteno”), kiun
li tradukis komplete en la bulgaran por ĵurnalo en Sofio. Tiu ĉi ago grandparte kontribuis
al la rekrutigo de bulgaroj por la Internaciaj Brigadoj.

3. Esperantistoj en la Internaciaj Brigadoj
La onidiroj pri esperantista roto povas havi sian originon ankaŭ en la ĉeesto de esperantistoj en la Popola Olimpiko kiu estis programita por julio en Barcelono. Kiel estas
konate, multaj atletoj, vojaĝintaj al Barcelono, aliĝis al la respublikanaj batalionoj. Kelkaj
integriĝos poste en la Internaciaj Brigadoj.
La partopreno de esperantistoj en la Internaciaj Brigadoj estas dokumentita diversloke.
Kelkaj informoj aludas eĉ al la klopodoj formi brigadistan batalionon specife formitan
de esperantoparolantoj. En kelkaj publikigaĵoj oni mencias la ekziston de tia bataliono,
kaj oni eĉ indikas, ke ĉirkaŭ 140 esperantistoj batalis en la fronto elirinte el Barcelono.
Tamen, la manko de fidindaj detaloj kaj de dokumentoj kiuj konfirmus tiujn informojn
supozigas ke temis reale pri fiaskintaj klopodoj, aŭ pri novaĵoj kolektantaj informojn pri
la koncentriĝo de difinita nombro de parolantoj de la lingvo en la vicoj.
La plej konata inter tiuj estis la germana verkisto Ludwig Renn, kiu estis komandanto de
la Bataliono Thälmann kaj Stabestro de la 11-a Brigado. Renn (pseŭdonimo de Arnold
Friedrich Vieth von Golssenau), kiu jam estis konata pro la romano “Krieg” (Milito),
estis aktiva esperantisto. Li estis fondinta kun Honoré Bourguignon la Internacian
Asocion de Revoluciaj Esperantistaj Verkistoj (IAREV), en kiu partoprenis ankaŭ
diversaj sovetiaj verkistoj, inter ili la menciita Miĥalski.
Ni disponas pri diversaj atestoj de brigadistaj esperantistoj, publikigitaj en kelkaj revuoj.
Tiel, la aŭstro Franz Haiderer rakontis en aro da artikoloj en esperantaj revuoj kiel li
aliĝis al la Brigadoj. Laŭ li, en la komenco oni pensis fari Esperanton la lingvo de
komuna interrilato de la brigadistoj, kaj en certaj konkretaj okazoj oni povis tion fari.
Tamen, baldaŭ praktikaj konsideroj kondukis al la organizado de homogenaj grupoj laŭ
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Li rakontas ankaŭ siajn renkontiĝojn kun esperantistoj en diversaj brigadistaj unuoj, kaj
en la hispanaj urboj kie li servis. Pri la cititaj klopodoj formi esperantistan
batalionon, Mladenov asertas ke tion malkonsilis la militistaj spertuloj, kaj do la
esperantistoj enkadriĝis en ĝeneralaj unuoj.
Aliflanke, diversaj fontoj mencias la rilaton de Julio Mangada kun la interbrigadistoj.
Post la komencaj sukcesoj en Avilo, la Kolono Mangada suferis fortan malvenkon en
Talavera, fronte al la spertaj trupoj el Afriko, kaj li mem estis anstataŭigita en la komando de la grupo. Oni lin nomumis milita gubernatoro de Albacete, kiu precize estis la
sidejo de la Internaciaj Brigadoj, kaj inspektisto de la trejnado de novaj brigadoj. Denove
laŭ la atesto de Haiderer, en Albacete publikiĝis diversaj dokumentoj en Esperanto, kaj
eĉ ekzistis servo de cenzuro en tiu lingvo por kontroli la korespondadon de la brigadistoj
kun eksterlando.
4. La uzo de esperanto en laboroj de propagando
La ĉefa rolo de Esperanto estis en la laboro de propagando. Diversaj komunikoj estis
dissenditaj en Esperanto, kelkaj spontanaj, sed baldaŭ aŭspiciataj de la organizaĵoj kaj
institucioj de la respublikana flanko.
La plej kontinuan penadon oni organizis en Katalunio, kie, kiel ni jam menciis, la
Kataluna Esperantista Federacio estis kreinta gravan socian reton, kaj kie havis sian
sidejon la plej gravaj organizaĵoj de la laborista esperantismo. Baldaŭ post la komenco de
la milito kreiĝis Kontraŭfaŝista Esperantista Komitato de Katalunio, kiu kunlaboris kun
la aŭtonoma registaro (Generalitat) en la ellaborado de materialo en Esperanto.
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Tiel, la Comissariat de Propaganda (Komisarejo pri Propagando) de la Generalitat
komencis eldoni en oktobro de 1936 siajn “Comunicats de Premsa”
(Gazetarkomunikojn) en Esperanto, kun dusemajna aperoritmo. Oni ilin eldonadis en
Barcelono, kaj ili enhavis la esperantan tradukon de la oficialaj komunikoj de la organizo.
La Generalitat ankaŭ patronis oficiale la komunan memoradon en 1937 de la 50-a
datreveno de la naskiĝo de Esperanto, per la organizado de ekspozicio en la Kulturdomo
de Barcelono. Je tiu okazo oni eldonis diversan materialon, interalie katalogon pri la
ekspozicio. Parto de la materialo estis utiligata post kelkaj monatoj en ekspozicio en
diversaj landoj, kiun aŭspiciis la Komisarejo mem.
La plej disvastigita rezulto de la aktivado de la Generalitat estis la
eldono de propaganda afiŝo, pri la interveno de trupoj de Italio kaj
Germanio, kun la teksto “Kion vi faras por eviti tion?
– Esperantistoj de la tuta mondo, agu energie kontraŭ la internacia
faŝismo!”.

Pli malofte ĝi ankaŭ enhavis materialon originalan, speciale kontribuojn de esperantistoj.
Multaj el ili, de granda intereso hodiaŭ, estis mallongaj mesaĝoj por la fronto, demandoj
pri malaperintoj, petoj pri korespondado, ktp. Oni ankaŭ inkludigis dankesprimojn pro
ekonomiaj kontribuoj, sub la titolo “Nia municio”.
Hernández, kune kun sia kunlaboranto Guillermo Bosch, produktis revuon de granda
kvalito el la vidpunktoj lingva kaj propaganda, kun tre batalema stilo, akorde kun ĝia
subtitolo “Informa Bulteno pri la hispana lukto kontraŭ la faŝismo”. Eĉ hodiaŭ impresas
la vivanteco de la lingvaĵo kaj la kvalito de la informado. Ĝi atingis gravan disvastiĝon
inter la hispanaj esperantistoj kaj precipe en eksterlando, kie oni ĝin disvastigis kun la
apogo de diversaj laboristaj kolektivoj. Grupo de nederlandaj esperantistoj faris eĉ
version de la revuo en la nederlanda lingvo.
La revuo komencis publikigi 3.000 ekzemplerojn, kaj atingis
5.000. Ĝiaj redaktoroj fieris ke ili ne ricevis subvenciojn, kaj
ĝi sin financis ekskluzive per la donacado de siaj
legantoj.

Ankaŭ abunde utiligis Esperanton la anarĥiistoj. La anarĥiista
sindikato CNT eldonis en Barcelono jam de julio 1936 “Informan
Bultenon”, unue ciklostilan kaj de julio 1937 presitan pli
bonkvalite. Ĝi rapide disvastiĝis en multnombraj landoj, ne nur en
anarĥiistaj medioj, kiel deduktiĝas de la novaĵo pri la rekrutigo de
Mladenov kiun ni antaŭe citis.

Fine de 1938, la Nacia Patronaro pri Turismo eldonis
broŝuron kun informoj pri la arto damaĝita de la
bombardado, en Esperanto, en kies pretigado partoprenis la
redaktantaro de “Popola Fronto”. Ĝia titolo estis “
La internacia faŝismo detruas la arton de Hispanio”
(Barcelono, 1938).

Ankaŭ en la duontrockiisma partio POUM estis atentinda nombro da esperantistoj, inter
kiuj ĝia gvidanto Andreu Nin mem, kiu bone parolis la lingvon kaj uzis ĝin en mitingoj
kelkajn jarojn antaŭe. La partio utiligis Esperanton en informaj agadoj, speciale per la
eldono de iuj numeroj de la bultenoj “Informa Bulteno POUM” kaj “La hispana
revolucio”, kaj ankaŭ per la elsendo de radiaj bultenoj.

En Valencio oni uzis ankaŭ la radion kiel propagandilon. Du
stacioj elsendis en Esperanto, unu sub respondeco de la Partio Socialista kaj la alia sub tiu de la Partio Komunista.

Siavice, la kataluna komunista partio PSUC eldonis la esperantlingvajn bultenojn
“Informoj pri Hispanio” kaj “Unueco”.
Krome, diversaj radiostacioj de Barcelono, tiel de la aŭtonoma registaro kiel de la diversaj
politikaj kaj sindikataj grupoj, regule elsendis en Esperanto.
Tamen, la publikigaĵo plej konata el ĉiuj eldonitaj en Esperanto aperadis en Valencio: ni
parolas pri “Popola Fronto”. Ĝin eldonis la Grupo Laborista Esperantista de Valencio, kaj
ĝia ĉefredaktoro estis tre konata esperantisto, Luis Hernández Lahuerta, organizinta en
tiu urbo en 1934 la kongreson de la internacia laborista asocio SAT.
“Popola Fronto” ekaperis en novembro 1936 en Valencio, kun dusemajna ritmo. En la
komenco ĝi konsistis el 8 paĝoj; ĝia enhavo estis ĉefe oficiala materialo, kun informoj pri
la militaj operacioj, pri la vivo ambaŭflanke de la fronto, ĉiam el la registara vidpunkto.
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Krome, ĉe la fronto oni organizis grandan kvanton da kursoj, kie lernis kelkaj el la plej
elstaraj anoj de la posta generacio de esperantistoj. Tiuj ĉi estis speciale popularaj kiam
ilin partoprenis eksterlandaj esperantistoj.
Aliflanke, oni organizis la sendadon al Hispanio de materialo fare de la internaciaj
esperantistaj kolektivoj. Ekzemple, Sovetrespublikara Esperantista Unio (SEU) organizis
kampanjon por sendi leterojn de apogo, propagandilojn, literaturon, ktp, al la esperantaj
batalantoj.
Sendis materialon ankaŭ la laboristaj grupoj ligitaj al SAT. Kelkaj el ili eldonis diversan
informan materialon, surbaze de la informoj ricevitaj en Esperanto. Unu el la plej gravaj
eldonaĵoj estis la esperanta traduko de la libro de la nederlanda verkisto Jef Last, kiu
partoprenis la militon, kaj ankaŭ ĉeestis la Kongreson de Antifaŝistaj Intelektuloj en
Valencio en 1937. De tiu libro, “La hispana tragedio” (Federacio de Laboristaj
Esperantistoj, Amsterdam, 1939), paradokse ne ekzistas versio en la hispana lingvo.
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La helpo estis multe pli malgranda fare de SAT mem, kiu ĉiam zorgis ne tro enmiksiĝi en
aktivistajn kampanjojn, kaj preferis stimuli la instruan kaj kulturan agadon. Tiu sinteno
estis baldaŭ kritikata de “Popola Fronto”, kiu petis pli grandan engaĝiĝon de la organizo.
5. La polemiko en la respublikana flanko
Kiel ni antaŭe menciis, parto de la polemikoj ene de la esperantista movado antaŭ la
milito okazis en la sino de la laborista esperantismo.
La komuna asocio SAT estis suferinta diversajn kunpuŝiĝojn, kiuj foje kondukis al skismo
de grupoj anarĥiistaj, socialdemokrataj kaj komunistaj. La ĉefa divido meze de la 30-aj
jaroj okazis kiam la ortodoksaj komunistoj, la soveta organizaĵo SEU, kiu estis atinginta
gravan disvolviĝon komence kun ia oficiala apogo, samkiel la alilandaj partianoj,
klopodis ke SAT sekvu la tezojn de la Kominterno. La gvidantaro de SAT estis tre influita
de la franco Eŭgeno Lanti, kiu en la pasinteco estis komunisto, sed poste montriĝis tre
kritika al la evoluo de la soveta ŝtato, kaj speciale al la ŝovinismaj tendencoj kiujn li
perceptis en la teorio de “socialismo en unusola lando”. Fine, la komunistoj apartiĝis de
SAT kaj formis sian propran organizaĵon, Internacion de Proleta Esperantistaro (IPE).
La skismo reflektiĝis ankaŭ en Hispanio, per la kreo de komunista asocio, la Proleta
Unuiĝo de Iberaj Landoj (PUIL), sed la plejmulto de la laboristaj esperantistoj konservis
la fidelecon al SAT. Ĉiukaze ne okazis plena rompiĝo, kaj ambaŭ grupoj konservis bonajn
rilatojn ĝis la komenco de la milito.
Tamen, la kunpuŝiĝoj ene de la respublikana kampo speguliĝis ankaŭ inter la esperantistoj, kaj la ideologia batalo disvolviĝis ankaŭ en la esperantaj eldonaĵoj. Hernández kaj
Bosch konservis la oficialan diskurson, speciale rilate al la neceso haltigi la revolucion ĝis
la momento en kiu finiĝos la milito, kaj la neceso de unuiĝo kaj obeado al la registaro ene
de la respublikana kampo. Tio baldaŭ kunpuŝiĝis kun la celoj de la anarĥiistoj kaj
poumistoj, kiuj havis grandan influon inter la laboristaj esperantistoj, kaj grandan
simpation en la sino de SAT. Tial “Popola Fronto” estis akuzita je subiĝo al la komunista
influo.
Jam ĉe la komenco de 1937 estis okazinta polemiko en la organo de SAT, “Sennaciulo”
(notu la nomon), rilate al la uzado de patriotismaj sloganoj fare de la komunistoj kaj de
“Popola Fronto”, por oponi al la interveno de germanoj, italoj kaj maŭraj trupoj. Krome,
kiel ni ĵus indikis, “Popola Fronto” estis kritikinta la malmulte bataleman sintenon de
SAT.
Sed la ĉefaj alfrontiĝoj okazis meze de 1937, dum la tiel nomataj okazintaĵoj de
Barcelono (inter anarĥiistoj kaj poumistoj unuflanke, kaj la registaro kun apogo de la
komunistoj aliflanke). “Sennaciulo” publikigis artikolon tre kritikan kontraŭ la
respublikana registaro kaj la komunista influo. “Popola Fronto” respondis akuzante la
anarĥiistojn kaj poumistojn kiuj, laŭ la plej ekstremisma oficiala versio, partoprenis la
okazintaĵojn kiel agentoj de Franco.

Hernández kaj Bosch partoprenis la 17-an Kongreson de SAT en Roterdamo fine de julio
tiujara. Ili tien vojaĝis kun la celo ricevi apogojn inter la laboristaj esperantistoj. Tamen,
ili devis aŭskulti akrajn kritikojn al la sinteno de “Popola Fronto” kaj al kelkaj agadoj de
la respublikana registaro.
Tiu sinteno kontrastis kun la entuziasma akcepto kiun ili ricevis en la Kongreso de IPE,
kiu disvolviĝis tuj poste en Parizo. Tiu Kongreso ricevis ankaŭ salutnoton de Mangada,
kaj ĝin partoprenis ankaŭ la socialisto Francisco Azorín.
Ankaŭ komencis alveni kritikoj al la redakcio de la revuo. La redaktoroj klopodis sin
pravigi, substrekante sian superpartian karakteron, kaj sian defendon de la ĝenerala
pozicio de la Popola Fronto, kaj manifestis ke la polemikoj “estas por ni enorme
malagrablaj” (numero 23), ĉar ili subfosas la apogon de la liberala publika opinio, kiun
tiom bezonas la hispana popolo.
Komence de 1938, la kultura revuo de SAT, “Sennacieca Revuo”, publikigis la tradukon
de artikolo de la franca revuo “L’Espagne nouvelle” kiu finiĝis per la slogano “Por venki
Frankon necesas une venki Stalinon”. “Popola Fronto” energie protestis en sia numero 33,
esprimante la suspekton ke la aŭtoro estas pagita de Franco, sed ne citis la sloganon.
“Popola Fronto” plue aperis, sed kun ĉiam pli da problemoj, speciale pro la malfacilaĵoj
kiujn spertis la respublikana flanko. La papero perdis kvaliton, la aperoritmo iĝis
monata, kaj la redakcia skipo reduktiĝis, pro la neceso aliĝi al la taskoj ĉe la fronto.
Hernández mem devis forlasi Valencion, kaj estis sendita al hospitalo proksima al la
fronto, el kiu li plu kunlaboris kun la revuo kiam tio eblis. La lasta numero eliris en
januaro 1939.
6. Esperanto en la naciula flanko
Kiel ni jam skribis ĉe la komenco, probablas ke plimulto de la hispanaj esperantistoj sin
montris favoraj al la ideoj grupiĝantaj en la respublikana flanko dum la civitana milito,
sed la movado estis tiagrade plureca ke multaj el ili prenis partion por la militistoj
ribelintaj, kiujn ni nomos per la konvencia esprimo naciuloj. Du kolektivoj meritas
specialan konsideron: la religiuloj kaj la militistoj.
El la komenco de la 20-a jarcento estis firmiĝinta grava katolika esperantista movado,
kiu propagandis Esperanton kiel, laŭ esprimo sukcesa, la novan latinon de la Eklezio. En
1903 fondiĝis la revuo “Espero Katolika”, kiu aperas ĝis nun, kaj post nelonge la
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE). En Hispanio ekzistis kolektivo de
sacerdotoj aktivaj en la katolika movado. Unu el ili estis prezidanto de IKUE inter la jaroj
1927 kaj 1935, la kataluno Joan Font i Giralt, kiun ni devas mencii tie ĉi, ĉar li estis murdita en aŭgusto 1936, fare de grupo de milicianoj proksime al la ĝirona vilaĝo Collell.
Alia grava kolektivo estis la militista. Temas pri tre specifa trajto de la hispana
esperantista movado, kiu ĉiam altiris la atenton de la eksterlandaj medioj. Jam en 1910
fondiĝis Hispana Asocio de Esperantistaj Militistoj, kiu estis akceptita aŭdience kaj
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apogita de la reĝo Alfonso la 13-a. Parto el ili elektis la respublikanan flankon, inter kiuj
la menciitaj Mangada kaj Redondo, aŭ la aviadisto Emilio Herrera, kiu en la respublikana
flanko estis la esperantisto kun plej alta milita rango, ĉar li dum la milito avancis al la
ofico de generalo.
Alia grupo apogis la ribelon. Ni povas indiki la nomon de José Perogordo, kiu estis
prezidanto de la menciita militista asocio, kaj instruisto de Mangada. Kvankam en la
30-aj jaroj li estis dediĉinta malpli da atento al Esperanto, tiu ĉi ne finiĝis eĉ post la
milito, kaj en la 50-aj jaroj li ankoraŭ partoprenis kelkajn aktivadojn de la esperantistaj
grupoj postmilitaj. Perogordo atingis la rangon de generalo en la armeo de Franco.
Ekzistis eĉ proponoj por utiligi Esperanton en propagandaj aktivadoj de la nacia flanko,
speciale fare de la astura kolonelo Antonio Jiménez Mora, organizinta la hispanan
Esperanto-kongreson en 1929. Sed ili ne estis akceptitaj.
Ĝenerale, Esperanto ne estis favore konsiderata inter la ribelintaj cirkloj. Ĝi havis bildon
de lingvo de maldekstruloj, kaj eĉ ne la menciitaj apogoj sukcesis forigi la suspektojn.
Sendube ankaŭ influis la malpermeso kiun suferis ĉiu organizita esperantista aktivado en
Germanio, kie la nazia reĝimo taksis Esperanton kiel lingvon de judoj kaj komunistoj. La
fermo de Esperanto-societoj en Portugalio en septembro 1936 estis la komenco-punkto
de plurjara periodo, en kiu la aŭtoritatoj de tiu lando ligis al ĉia aktivado por Esperanto
soci-renversajn celadojn de maldekstruloj.
Sekve, la esperantistaj grupoj estis fermitaj en la plimulto de la urboj kie triumfis la
ribelo, aŭ kiujn konkeris la trupoj de Franco. La ĉefa escepto estis tiu de Zaragozo, kie la
prezidanto de la grupo estis la kolonelo Ramón de Salas Bonal. De Salas aliĝis al la ribelo,
kaj eĉ estis milita guberniestro, sed li energie oponis ĉiun agadon kontraŭ la esperantista
grupo.
Tiu de Zaragozo estis la nura grava grupo kiu ne estis fermita, kvankam ĝi devis suferi
ankoraŭ en 1941 atakon de junaj falangistoj, kiuj bruligis parton de ĝia biblioteko. Aliaj
grupoj estis dissolvitaj, kaj ĝiaj aktivaĵoj malpermesitaj aŭ limigitaj.
Komence de 1937 publikiĝis sciigoj, ke “en diversaj urboj oni mortpafis ĉiujn troveblajn
esperantistojn, kulpigante ilin pri simpatio al la bolŝevikoj”. Apartan atenton trovis
informo pri tio, ke la frankistaj trupoj ekzekutis la tutan grupon esperantistan de
Kordovo.
La novaĵo aperis unue en la Gazetarkomunikoj de la Generalitat, kaj estis ankaŭ
publikigita en “Popola Fronto”, kie oni precizigis ke la fonto estas radioelsendo de la
nacia flanko. La informo trakuris la tutan esperantistan mondon, kaj kelkaj konservativaj
komunikiloj kiel “Espero Katolika” montris al la ribela Ĝenerala Stabo sian
maltrankvilon. Tiu ĉi absolute neis la informon, asertante ke se iun esperantiston oni
ekzekutis, tio okazis pro aliaj kaŭzoj, ne pro ties rilato kun la internacia lingvo.
La nunaj tiurilataj esploroj montras ke okazis ja la mortigo de certa nombro da kordovaj
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esperantistoj, kvankam probable ne nur pro ilia esperantisteco, sed pro ilia rilato kun
framasonaj kaj socialistaj medioj. Fakte, la plej konata membro de la klubo estis la
arĥitekto Francisco Azorín Izquierdo, kiu estis antaŭe socialista deputito, kaj dum la
milito estis konsulo de la Respubliko en Tuluzo; laŭ liaj deklaroj, lia kordova domo estis
detruita ĉar sur ĝia fasado troviĝis granda verda stelo.
Multnombraj esperantistoj estis persekutataj, speciale pro sia partopreno en progresemaj
movadoj. En diversaj okazoj ilia rilato kun Esperanto aperas en la akuzaj dokumentoj.
Xavier Margais realigis studon pri la esperantistoj persekutataj en la insulo de Majorko
tuj post la venko de la frankista ribelo; inter la murditoj troviĝas Joan Matas Soler,
tajloro, Josep Salom Nadal, konstrulaboristo, kaj Antoni Coll Sastre, komercisto, ĉiuj tri
membroj de SAT, kaj ankaŭ Sebastià Crespí Valls, teknika desegnisto, kiu antaŭe estis
prezidanto de la Klubo Esperantista de Palma, kaj de la grupo Lumo, krom fondinto de
la Baleara Respublikana Maldekstro. Personoj enkarcerigitaj estis Antoni Nadal kaj
Gabriel Meneu Piña, unu el la ĉefaj figuroj de la Esperantista Klubo de Palma, en kiu li
estis multajn jarojn prezidanto aŭ sekretario.
Aliflanke, Antonio Marco entreprenis similan laboron pri Zaragozo. Inter la murditoj
troviĝas José Carnicer, fondinto de “Zaragoza Esperantisto” kaj regiona delegito de HEA,
ŝajne ĉar li havis ĉe si leteron de Julio Mangada. Oni ankaŭ povas citi la fratojn González,
unu el kiuj estis prezidanto de la grupo esperantista “Kultura Klubo”, kaj Joaquín Larrumbe, prezidinto de la sama grupo.
7. Esperanto post la milito
Pro tio kio estis antaŭe priskribita, estas facile dedukti ke la Milito donis gravan baton
al la esperantista movado, ne nur pro la forpaso de multnombraj parolantoj de la lingvo
dum la militaj agadoj.
Multaj el tiuj restantaj en Hispanio estis persekutataj kaj enkarcerigitaj. Kelkaj el ili forpasis dum la subpremado organizita tuj post la fino de la milito. Ekzistas du kazoj
speciale tragikaj, kiuj nur lastatempe venis al publika scio. Unu estas persono kiu estis
prezidanto de Hispana Esperanto-Asocio nelongan tempon antaŭ la komenco de la
milito, en periodo inter la demisio kaj baldaŭa reveno de Julio Mangada, nome la
pedagogo Sidonio Pintado, akuzita pro sia partopreno en maldekstrulaj movadoj, kaj
pafmortigita en Taragono baldaŭ post la fino de la milito. Alia estas Cayetano Redondo
Aceña, socialista ĵurnalisto kaj politikisto, urbestro de Madrido dum la Intercivitana
Milito, kiu estis grava propagandanto de Esperanto en la sino de la Socialista Partio
(PSOE); li estis pafmortigita en Madrido en 1940.
Ankaŭ Hernández Lahuerta estis mortkondamnita, sed oni ne plenumis la kondamnon.
Post sia eliro el prizono, li povis rekomenci sian esperantistan aktivadon. En la 50-aj jaroj
li estis la redaktoro de Boletín, la organo de Hispana Esperanto-Federacio.
Estas kurioze ke eĉ en prizono oni disvolvis aktivaĵojn en Esperanto. Pri babiladoj en la
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prizono de Barcelono, en kiuj partoprenis interalie Delfí Dalmau kaj la verkisto Frederic
Pujulà i Vallès, atestas la memoroj de Ramon Fernández Jurado.

Pri nova poemaro “Kalejdoskopo, meditoj en la
sveda kaj esperanto” de Siv Burell

En multaj aliaj kazoj oni interrompis la aktivadon por Esperanto pro timo de eblaj
persekutoj. La eldonisto de la plej disvastigita tiutempa revuo “Heroldo de Esperanto”
rakontas en siaj rememoroj ke li ricevis leteron de valencia advokato, Andrés Piñó, eksa
socialista deputito, kun la peto ke li ne skribu al li en Esperanto ĉar “estas morte danĝere”.
Multaj aliaj ekziliĝis, inter ili Mangada kaj Azorín. En kelkaj okazoj la ekzilitoj daŭrigis
sian aktivadon rilatan al Esperanto. Ekzemple, multaj atestoj memorigis ke oni organizis
kursojn de Esperanto en francaj kaj alĝeriaj koncentrejoj. La esperantistaj movadoj en
la sudo de Francio kaj en Meksikio ŝuldis parton de sia viglo al la kontribuo de hispanaj
ekzilitoj.

Tri amuzajn hobiojn mi havas: esprimi min esperante, pentri akvarelojn
kaj skribi – prefere poemojn. Kial ne fari kombinon ? La rezulto: eta
libro kun ISBN- numero.

Ĉiukaze, malliberigo, la timo de persekutoj, la ekzilo de multaj anoj, aŭ la materiaj
bezonoj de la postmilitaj tempoj, kaŭzis ke dum jardeko la aktivado rilate al Esperanto
reduktiĝis al la privata sfero. Nur iom post iom, kaj danke ĉefe al la protekto de kelkaj el
la katolikaj cirkloj kiujn ni antaŭe menciis, oni povis repreni la aktivadon favore al
Esperanto. En 1947 fondiĝis nova ŝtata asocio, Hispana Esperanto-Federacio, kiu
komencis propagandi la lingvon kaj organizi kulturajn aktivaĵojn. Malgraŭ ĉio, la malfido
plu daŭris, kaj dum pluraj jaroj ripete okazis incidentoj kontraŭ la internacia lingvo fare
de grupoj aŭ aŭtoritatuloj.

Mi komencis lerni esperanton nur kiam mi havis 50 jarojn. La lingvo fascinis min, kaj
mi serĉis kaj trovis kontakton kun ersperantoparolantaj Freinet-pedagogoj, kiam ili havis
kursojn/kongreson en Högsby komunumo, Smolando. El la partoprenantoj 25 venis el
Francio, du el Ĉeĥio, tri el Pollando kaj nur ok el Svedio. Poste mia edzo kaj mi vizitis niajn
novajn geamikojn en Francio kaj en Ĉeĥio. Per korespondado mia esperanto pliboniĝis iomete. La aŭtunon en 2000 mi partoprenis en la esperanto-studsezono de la Karlskoga
Altlernejo kaj poste mi sentis min pli sperta. Mi eĉ kuraĝis gvidi konversacian kurson en
Gotenburgo dum kelkaj jaroj. Ne gravis ke mi havis partoprenantojn, pli spertajn ol mi.

Nur multe pli poste eblis atingi, kaj nur parte, la brilon kiun la hispana esperantista
movado estis atinginta dum la 30-aj jaroj. En tiu senco, ni povas diri ke ankaŭ tiu ĉi
movado iel estis viktimo de la civila milito.

Eĉ se mi kiel pensiulo plue iomete laboras, mi pensis, ke mi havas sufiĉe da la libera tempo.
Mi havis tempon atendi kursojn pri komputilado kaj pentrado. Dum mia aktiva labortempo
mi okupiĝis pri instruado, pri aŭd- kaj vid-handikapuloj eĉ pri surdblinduloj. Por
enmigrintoj, kiuj bezonis la svedan kaj laborpraktikon mi ankaŭ laboris.

José Antonio del Barrio Unquera (Fundación Esperanto, Madrid)
Ulrich Lins (DAAD, Bonn)

Sed nun mi do eldonis mian unuan libreton kun strekkodo ĉe Nomen, eldonejo en Visby. Sub
la etikedo “liriko” oni trovas “Kalejdoskopo”.Florvendejo en Gråbo, Lerum, mia
hejmkomunumo, vendas ĝin kiel regaleto je 120 kronoj. Mi ankaŭ vendas ĝin je 120 kronoj.
En la retbutiko de Nomen ĝi kostas 146 kronojn.

Lingvo kiel liberigo: Esperanto

(El Sennaciulo n-ro 05-06 – 2013)
La loka Federacio de la Ĝenerala Konfederacio Laborista (hispane CGT) kun la subteno de la urbestraro melfermis en Xenpelar
Etxea de Orereta (provinco Gipusko, Hispanio) la ekspozicion
“La lengua como liberación: el esperanto” (“Lingvo kiel liberigo:
Esperanto”) inter la 19-a kaj la 27-a de Marto.

SAT-anoj aktivas

La startpunkto venis kiam mi la unuan fojon vizitis VFS – La Okcidenta
Verkista Asocio. La temo por la tago estis hajko. Post aŭskultade de tri
profeciaj verkistoj, ni amatoroj havis eblecon dum 20 minutoj skribi
proprajn hajkojn. Mi sukcesis skribi sep, ne por ke mi estus tre talenta,
sed pro mia kutimo skribi mallongajn poemojn kiam mi bezonis koncentri miajn pensojn.

Sur ĉiu paĝo estas akvarelo kaj paralelaj poemoj en la sveda kaj esperanto. Mi provis havi pli
– malpli la saman ritmon kaj enhavon. Multaj ankaŭ havas rimojn .

Kiel aldona publika aktivaĵo, la 21-an Josu Herrarte prelegis ĉe la ekspoziciejo pri la
Internacia Lingvo. La parolinto prelegis eŭske kaj kastilie, ĉar fakte temis pri du
memstaraj prelegoj en ambaŭ lingvoj, pri la kialo, historio, gramatiko ktp de Esperanto.
Inter la ĉeestinta publiko, plejparte engaĝitaj laboristoj kaj sindikatanoj, montriĝis
intereso por grupiĝi cele lerni la lingvon.

Temas pri meditoj pri la ĉiutaga vivo. Mia nepo inspiris min al “Unu, du, tri”, babilantaj pigoj
en nia ĝardeno al “Komuniku pli”, miaj iamaj gelernantoj al “Mi, enmigrinto”, mia malsana
amikino al “Mi protestas” kaj artikolo en Lerums tidning al “Politikistoj”. Kompreneble nia
kato Alicia ankaŭ devas havi poemon: “Nia nigra kato”
Mi esperas ke mi povu inspiri vin al skribado – prefereble paralelaj tekstoj aŭ poemoj en la
sveda kaj esperanto. Estas kiam multaj aktive uzas esperanton, ke oni povus logi aliajn lerni
esperanton.
En oktobro 2013
Siv Burell								

Raportis: Nikolas Xil Carvalho
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retpoŝto: siv.burell@gmail.com
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