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✍ ✍   REDAKTANGULO 

Karaj legantoj,

Jen numero denove redaktita en momento, kiam la 

refortiĝo de la kronvirusa pandemio devigis plej multajn 

loĝantojn de la norda hemisfero draste redukti siajn 

sociajn kontaktojn. Kvankam la temo provizore malaperis 

el la kolumnoj de Sennaciulo, ĝi daŭre havas rektan influon 

al la SAT-vivo. Interalie, malfacilas nun prognozi, ĉu efektive 

eblos al kelkaj el ni fizike renkontiĝi en Bjalistoko inter la 

25a de julio kaj la 1a de aŭgusto 2021, aŭ ĉu tiun semajnon 

interesiĝantoj devos pasigi nur ĉe komputilo. Ambaŭkaze, 

ĉiuokaze, necesos kontribuoj al la programo, kaj tion ĉiuj 

estas bonvenaj proponi jam nun al la organizantoj 

(programo@sat.bialystok.pl).

La nuna numero malfermiĝas per historia ĉefartikolo, 

omaĝe al la centjariĝo de nia plej malnova kamarado, 

Eduardo Vivancos. Ne temas pri represo. La artikolon 

Eduardo proponis al Sennaciulo en 1968, sed ĝi finfine 

publikiĝis nur antaŭ dekkvino da jaroj en la retejo de 

SATeH.

Kiel kutime, la ĉi-numeraj tekstoj espereble vekos ĉe 

vi emon reagi. Tion farante, indas memori la vortojn de 

la ĵus forpasinta Antonio Marco Botella, en sia enkonduko 

al Laboristaj kronikoj: “Mi, laŭ SAT-eca kutimo, povas kritiki 

iun ajn k-don pri iu konkreta opinio aŭ ago, sed tio tute ne 

signifas, ke mi ne sentas min solidara kun li/ŝi en aliaj 

aspektoj de la socia aŭ politika linio de tiu sama homo, 

kies eblan eraron mi publike denuncas. Mia celo ĉiam estas 

konstrua kaj honesta.”

En tiu ĉi numero, kiun vi ricevos kune kun Sennacieca 

Revuo, aperas prezento de la kandidatoj al la PK kaj al la 

Ĝenerala Konsilantaro. Bonvolu ne forgesi baloti por viaj 

plej ŝatataj.

Agrablan kaj partopren-instigan legadon deziras al vi
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PRI LA ENHAVO DE LA ARTIKOLOJ RESPONDECAS LA

AŬTOROJ MEM. RICEVITAJN MANUSKRIPTOJN NI NE

RESENDAS. KONTRIBUOJN SENDU AL:

SENNACIULO.REDAKTEJO@GMAIL.COM
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La 53-a Universala Kongreso okazos 
ĉi jare en Madrido. La Alta Protekt anto 
de la Kongreso estos Generalo Franco. 
Kiam unuafoje mi legis supremenciitan 
novaĵon mi estis tiom ŝokita ke mi kredis 
esti viktimo de terursonĝo. Mi neniam 
povis supozi ke la vorto Esperanto kaj 
la nomo de faŝista Franco povus esti 
iamaniere asoci itaj. La tempo ne estas 
tiom mal proksima por ke la esper -
antistoj forgesu kiu estas Franco; ke ili 
forgesu la krimojn pri kiuj li kulpas, 
krimoj kontraŭ libereco, krimoj kontraŭ 
demokratio kaj ankaŭ krimoj kontraŭ 
la Esperanta idealo. 

Mi ne forgesis; mi neniam forgesos 
la terurajn jarojn de la hispana milito 
kiam Franco, dank’ al la helpo de Hitler 
kaj Mussolini ribelis kontraŭ hispana 
demokratio, La lukto daŭris tri jarojn. 

En la teritorio okupita de la faŝistoj la 
esperanto-movado tute ĉesis ekzisti; en 
Zaragozo, Logronjo kaj aliaj urboj 
multaj esper antistoj perdis sian liberon, 
kelkaj perdis sian vivon. Kiam en 
februaro de la jaro 1937 la faŝistoj 
okupis Malago-n, miloj da personoj estis 
mort paf itaj, ĉar ili estis membroj de 
laboristaj sindikatoj, demokrataj asocioj 
kaj de la loka Esperanto-klubo. En 1939 
la tuta lando estis okupita de la faŝistoj, 
kaj dum pluraj jaroj Esperanto estis 
duonleĝa, ĉar oni konsideris esper -
antistojn kiel “danĝerajn” inter naci -
istojn, mal amikojn de la “sanktaj” 
tradicioj de la patrio. La esper antistoj 
kiuj eskapis la persekuton ne kuraĝis 
surmeti la verdan stelon, kaj la 
Esperanto-movado estis nula. Jaroj pasis 
kaj iom post iom esper antistoj komencis 

krei grupojn en 
kelkaj urboj, kaj fine 
hispanan asocion. 
Mi multe ĝojas pri 
la renaskiĝo de la 
Esperanto-movado, 
kaj deziregas ke ĝi 
prosperu, sed kion 
mi neniel povas 
akcepti estas la 
fakto ke Franco, 
kies manoj estas 
makulitaj per la 
sango de multaj el 
niaj samideanoj, 
estu honorata por 
prezidi Esperanto-

kongreson. Mi scias ke estas kutimo 
inviti la ŝtatestrojn por honore prezidi 
UEA-kongresojn. Oni povas ŝati aŭ ne 
ŝati la kutimon, sed kiam la koncerna 
ŝtatestro estas Franco, la kutimo estas 
netolerebla; mi eĉ povas diri ke ĝi estas 
naŭziga. 

Oni povas pretendi ke tiu kongreso 
multe helpos la hispanan Esperanto-
movadon. Grava eraro. Franco estas 
profunde mal amata de la plejmulto da 
hispanoj; la nomo de la diktatoro en la 
kongreso kaŭzos mal favoran impreson 
kaj la aŭreolo de ideal ismo kiu ĉirkaŭas 
la vorton Esperanto certe mal heliĝos. 
La nomo de Franco estos makulo en la 
Esperanto-movado. Mi scias ke multaj 
esper antistoj, hispanaj aŭ ne hispanaj, 
mal aprobas la okazigon de tiu kongreso 
en la nunaj cirkonstancoj, ĉar Franco 
estas la mal amiko de ĉiuj human ismaj 
ideoj. Ekde la faŝista ribelo ĉiuj hispanaj 
liberalaj homoj opoziciis lin. Mi menciu 
la nomon de kolonelo Julio Mangada, 
prezidento de la Hispana Esperanto-
Asocio en 1936; Mangada estis unu el 
la unuaj kiuj kontraŭ staris la kriman 
ribelon de Franco. Mi honoru la nomon 
de eminenta esper antisto Jaume Grau 
Casas, fidela membro de UEA, Lingva 
Komitatano, aŭtoro de Amaj Poemoj, 
Kataluna Antologio, Poemo de Amo kaj 
Doloro kaj multaj aliaj verkoj. Grau 
Casas suferis dum pluraj jaroj en 
koncentrejoj kaj fine mortis en Valencio, 
tute sen iluzi ig ita, preskaŭ forgesita de 
ĉiuj. Dum en koncentr ejo ni estis kune 

100-JARIĜO DE EDUARDO VIVANCOS

Kelkaj konsideroj pri la
53-a Universala Kongreso de 
Esperanto (UEA)

HISTORIO

Marcelo Fraga Iribarne (frato de Manuel Fraga Iribarne [*]) 
bonvenigas la kongresanojn.
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dum pluraj monatoj en la sama barako. 
Ni ĉiam parolis en Esperanto kaj li ofte 
menciis sian fidon en estonta triumf -
anta Esperanto-movado en libera 
Hispanio, sen faŝismo kaj sen Franco. 
Kiel li povus imagi ke kelkajn jarojn 
poste la nomo de Franco estus uzita 
por anonci Esperanto-kongreson? 

Kial do Franco toleras la Esperanto-
movado kaj eĉ akceptas esti la “protekt -
anto” de kongreso? Por tiuj kiuj vere 
konas la politikajn manovrojn de la 
hispana diktatoro, tio ne estas surprizo. 
Ĝis la jaro 1945 Franco deklaris publike 
multfoje sian mal ŝaton por demokratio 
kaj eĉ sendis “volont ulojn” en la Blua 
Divizio, sub nazia uniformo, por lukti 
flanke de la Hitlera Armeo. En tiu epoko 
li ŝatis fanfaroni pri sia faŝisteco. Jen 
kion deklaris faŝista grav ulo A. 
Goicoechea, intima kunlabor anto de 
Franco, al ĵurnal isto de franca gazeto 
L’Echo de Paris: “Nia programo 
konsistas el tuteca kaj aŭtoritateca ŝtato. 
Korporacioj sen libero. Ja ni estas 
profunde naci istoj kaj pasiaj mal amikoj 
de demokrataj institucioj.”

Sed Hitler estis venkita. La reĝimo 
de Franco estis izolita kaj praktike 
kondamnita. La 9-an de februaro de 
1946, la Ĝenerala Asembleo de la 
Unuiĝ intaj Nacioj kunven inta en San 
Francisco, Usono, deklaris: “Laŭ sia 
deveno, naturo, strukturo kaj konduto, 
la registaro de Franco estas faŝista 
reĝimo kopiita de Hitlera Germanio kaj 
Mussolina Italio, kaj grandparte establita 
dank’ al la helpo kiun tiuj landoj donis 
al li” kaj poste la deklaracio aldonas: 
“la faŝista reĝimo de Franco ne povas 
iamaniere reprezenti la hispanan 
popolon”. Tiam komenciĝis longa kaj 
konstanta filudo de Franco. La faŝista 
diktatoro iĝis “demokrat ulo”. Li parolis 
pri religia libero, pri asocia libero, pri 
preslibero. Li volis impresi alilandajn 
kancelariojn sed la hispana popolo daŭre 
estis kaj estas subpremata. La Universala 
Kongreso de Esperanto utilos al Franco 
kiel pruvo de “toleremo kaj demokrat -
emo”. Franco profitos de la kongreso, 
sed la Esperanto-movado, ne! En tiu 

kazo Esperanto estos utiligata por 
pravigi la trompon de sen skrupula 
faŝisto. Kial do UEA pretiĝas al tiu 
trompo? Ĉu ne estas en UEA personoj 
politike konsciaj por eviti tian fian agon 
kontraŭ homa indeco? 

Amara ironio; la jaro 1968 estas la 
Jaro de la Homaj Rajtoj. La LKK 
organizos foto-konkursojn kies temo 
estos citaĵo el la Universala Deklaracio 
de Homaj Rajtoj. Mi proponas ke la 
parto pren ontoj sendu fotografaĵojn 
montr ante manifestaciojn de hispanaj 
laboristoj kaj studentoj postul ante la 
rajton havi proprajn laborsindikatojn 
kaj studentajn organizaĵojn; fotograf -
aĵojn montr ante kiel la policanoj de 
Franco sovaĝe atakas kaj arestas la 
manifest antojn; fotograf aĵojn montr -
ante kiel vivas la kamparanoj en 
Andaluzio kaj en Ekstremaduro. Sciu 
ke homaj rajtoj ne ekzistas en 
Hispanio; sciu ke ĉiutage okazas 
protestoj flanke de laboristoj, studentoj, 
intelekt uloj kaj eĉ pastroj; sciu ke en la 
karceroj oni torturas 
kiel en la epoko de la 
Inkvizicio; sciu ke inter 
la enkarcerigitoj ankaŭ 
troviĝas esper antistoj, 
kiel ekzemple nia sam -
ide an ino Alicia Mur kies 
kulpo estis partopreni 
en asocio ne tolerata de 
la faŝista reĝimo de 
Franco. 

Mi sugestas ke tiuj, 
kiuj parto prenos la 
kongreson, ne vizitu nur 
la belajn konstruaĵojn de 
Madrido, la Valon de la 
Falintoj kaj la por -
turistajn luksajn mar -
bordojn. Mi sugestas ke 
ili kontaktu la popolon 
kiu suferas kaj kiu 
esperas ke iam libereco 
brilos denove. 

Mi timas ke tiu ĉi 
artikolo estas jam tro 
longa, kaj tamen restas 
multo por diri. Mi 

klopodis esti objektiva sed mi sentis ke 
mi havis la devon denunci la krimojn 
de la “protekt anto” de la ĉi-jara 
Universala Kongreso kaj energie 
protesti kontraŭ la decido okazigi tiun 
kongreson sub la ŝildo de faŝista 
diktatoro.

EDUARDO VIVANCOS (21519) 

Februaro 1968

Noto:
[*] Plej grava politikisto de la reĝimo 

de Franco (NdR)

Generalo Franco - honora prezidanto de la 53-a UK


