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O 44. světovém sjezdu esperanta ve VarŠavé ve dnech 1.- 8.8. 1959

Již předem je možno říci, že co do lesku a mohutnosti předčil tento 
Sjezd  všechny  dosavadní.  Více  než  3250  účastníků  ze  45  zemí  všech 
světadílů  zúčastnilo  ne  slavnostního  zahájení  a  všech  ostatních 
sjezdových podniků v 30 patrovém Paláci osvěty a vědy. Zahájení bylo v 
neděli dopoledne. Úvodem zahrál Symfonický orchestr polského rozhlasu 
slavnostni uverturu pod mistrným vedením Stefana Rachona. Inž. Rajski, 
předseda místního sjezdového výboru, pozdravil ministry, předsedu UEA, 
vyslance, zástupce vlád, členy představenstva a výboru UEA a všechny 
účastníky sjezdu. Tážeme se, řekl inž. Rajski m.j., co podnítilo více než
3000 účastníků k cestě sta a tisíce km, aby se zúčastnili našeho sjezdu. 
Jistě to je něco jiného než jen pouhé přání mluvit mezinárodním jazykem: 
byla to myšlenka vytvořit dorozumění a přátelství mezi národy. Náš sjezd 
je malou ukázkou budoucího usmíření lidstva." Nato prohlásil řečník sjezd 
za zahájěný.

Slova se ujal místopředseda vlády Piotr Jaroszewicz, který uvítal 
účastníky  jménem  polské  vlády  a  přál  sjezdu  plný  úspěch.  Prof.  dr. 
Giorgio Canuto, předseda UEA, poděkoval zástupci polské vlády za osobní 
účast  a  pomoc  sjezdu,  tlumočil  pozdravy  prof.  dr.  R.  Privata,.E. 
Malmgrena a prof. dr. I. Lapenny a vzpomněl hrozných utrpení a bojů 
Polska i Varšavy za světové války. Více než v kterémkoliv jiném městě 
vidíme ve Varšavě následky krutosti, ničení a zkázy, ale vidíme také, že 
se lidé i v nejhorším postavení dovedou opět vzchopit. Vidíme rűst před 
námi nové město. Rodí se duch, který vede k vzájemnému porozumění a míru. 
Vidíme také, že esperanto je světová věc. Přijde doba, kdy každý člověk 
bude znát mezinárodní jazyk.

Následovaly  pozdravy  oficielních  zástupců  vlád:.  Belgie,  Číny, 
Finska,  Francie,  Německé  spolkové  republiky,  Holandska,  Brazilie, 
Indonezie, Norska a Švédska. Přítomní oficielní zástupci ČSR a Rakouska 
neměli  projev.  Nato  pozdravili  sjezd  zástupci  zemských  esperantských 
svazů. Slavnostním řečníkem byl spisovatel Ivo Rotkvič. Po vznosné řeči, 
plné krásných alegorií, zahrál orchestr hymnu La Espero a tím zahájení 
skončilo.

"Pak  následovaly  schůze,  zasedání,  přednášky,  divadelní 
představení,  koncerty,  výlety  a  j.  podniky:  společné  fotografování, 
schůze  Mezinárodního  Svazu  učitelů-esperantistů,  výroční  schůze 
Mezinárodního vědeckého svazu esperantistů, zahájení Mezinárodní letní 
university a divadelní představení hry B. Shawa Pygmalion. Herci, 
členové již proslavené divadelní esp. skupiny z Prahy podali své nejlepší 
výkony; zvláště vynikla v úloze Elisy Doolitle Eva Suchardová-Seemannová.

Pondělek byl věnován esperantské literatuře. Večer byl uspořádán 
banket a ples. V úterý se konal 4. mezinárodní dětský sjezd, organizovaný 
a vedený dětskou spisovatelkou a vedoucí dětského rozhlasu v Krakově 
Irenou  Szczepanskou.  Akademie  esperanta  diskutovala  na  své  schůzi  o 
zeměpisných  jménech,  odpoledne  probíhala  literární  soutěž,  do  níž 
přhlásilo 40 autorů z 20 zemí 88 prací. Následovala řečnická soutěž, 
Bulharský večer s dvouaktovkou Ivana Vazova Lovci úřadů, recitace a tance 
v  lidových krojích,  byly promítnuty  3 esp.  filmy, mezi  nimi barevný 
esperantský Varšava zrána. Ve středu byla slavnostně odhalena pamětní 
deska na domě v ulici, kde bydlel dr L.L. Zamenhof, po němž byla tato 



ulice také pojmenována. Po tomto aktu se odebrali učastníci v počtu asi 
5000 ke hrobu mistra, tonoucímu v záplavě věnců. Večer téhož dne byl 
uspořádán koncert na počest autora esperanta. Slova se opět ujal prof. 
dr.  Canuto,  mluvil  vyslanec  Vietnamské  republiky  Nguyen  Van  Kinh, 
Chopinova díla přednesl slavný maďarský pianista Imre Ungar.

Čtvrtek byl věnován výletům do Bialystoku, rodiště Zamenhofova, do 
vesnice  Żelazowa Wola, rodiště Chopinova a do Lowicze, kraje krásných 
lidových krojů a tanců. V pátek byly další přednášky Mezinárodní letní 
university, schůze, sekce a opět divadelní představení esp. divadelní 
skupiny z Paříže Šibalství Scapinova od Molièra. Pátek skončil recepcí 
všech účastníků u zástupce vlády p. Piotra Jaroszewicze: mramor, skvělá 
osvětlení,  nekonečné  řady  stolů  pokrytých  vzácnými  nejjemnějšími 
lahůdkami a vybranými nápoji. V sobotu se za plné účasti konalo závěrečné 
zasedání. Byly přednášeny zprávy, rezoluce, děkování.

Nato belgický delegát pozval 45. světový sjezd esperanta do Bruselu 
a oznámil, že belgický král přijal záštitu nad sjezdem. Sjezd byl ukončen 
projevem pröf. dr. G. Canuta.

Podle zpráv Čínského esperantského svazu vyjde letos v Číně serie 
esperantských  známek  k  100.  výročí  narozenin  Dr.  L.L.  Zamenhofa  a 
připravuje se vydání Čínské antologie. 

Polský rozhlas vysílá denně půlhodinu v esperantu nejnovější zprávy 
domácí  i  z  ciziny  a  také  zprávy  o  esperantském  hnutí  doma  i  za 
hranicemi / v 16.30 h - 17 vlny 41,12, 25,05, 30,98, 31.50, 24-9 m /.

H. Steiner, ředitel Mezinárodního esperantského muzea ve Vídni, byl 
vyznamenán řádem I. třídy Německé spolkové republiky za vynikající práci, 
kterou konal po desetiletí esperantem ve prospěch sblížení národů a míru.

Na  oxfordské  universitě  odhlasovali  konec  vyučování  latině  jako 
povinnému předmětu.

Ve Splitu byla spuštna na moře nejvtší polská loď / 154 m dlouhá, 
19 m široká, 12.800 tun /, pojmenovaná po autoru esperana Zamenhof.

Polská pošta vydala v jubilejním  Zamenhofově  roce  dvě  známky  s 
espeantským textem.

Kursy esperanta v Brně. Zápis denně ve Staré radnici, Radnická 8, 
2. dvůr, I. poschodí. Bližší na plakátech, které budou vylepeny koncem 
tohoto měsíce. Zahájení kursů začátkem října.

B R N O  F O I R A

Brno vestita fianĉine,
el polvo cindrulin' levita,
vin vokas kaj laŭ gest' invita
venintojn ravos ĝi fascine.

Foire pompas ĝia vesto,
brakumopretas ĝi por kiso,
kaj vin regalos per surprizo, 
se sekvos vi al ĝia gesto.

Jiří Kořínek

Mortis s-ano František Baďura. Kun granda aflikto ni ricevis la 
informon. S-ano  F.  Baďura  estiS  prezidanto  de  la  Klubo  en  la 
antaŭmilitaj jaroj, ni rememoras lin ĉiam afablan, rideman kaj energian 
laboranton.  Ni  esprimas  al  la  postrestintoj  nian  plej  profundan 
kondolencon.



Trafis nin aflikta sciigo, ke en Letonio mortis subite en 49-jara 
aĝo la eminenta Esperanto-poeto Nikolajs Kurzens. Honoron al lia memoro.

Přikládáme nové pořady a těšíme se, že jim věnujete pozornost a 
také  že se  jich dle  možnosti zúčastníte.  Přikládáme také  platenky a 
žádáme zdvořile, aby ti, kteří nepoukázali dosud příspěvěk učinili tak 
pokud možno nejdříve. Počítáme s Vámi. Nezapomínejte na esperanto, jazyk 
mezinárodního dorozumění a dobré vůle.


