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Meze en Eŭropo

COLMAR
moderna kaj pitoreska

Estimataj gesamideanoj,
Orientfranca Esperanto-Federacio invitis en la printempo 2015 por kursgvidado dum sia tradicia printempa internacia staĝo la dinamikan prezidantinon de IFEF, sinjorinon Rodica TODOR. Post la aranĝo ŝi gastis en la
regiono Alzaco kaj sukcesis persvadi la tieajn esperantistojn aranĝi la
IFEF-kongreson en 2017. Plej taŭga loko ŝajnis esti la urbo Colmar, meze
de la regiono.
Ariĝis kelkaj fervojistoj kaj lokaj esperantistoj en LKK sub la prezido de via
dinamika prezidantino. Ĉiuj organizantoj esperas, ke vi fidos ilian laboron
kaj ke vi ĝuos en la alloga regiono Alzaco - ĉe la limoj inter Francio, Germanio kaj Svislando - belan kongreson, efikan fakan laboron kaj entute
agrablan restadon.
Bonvenon en Colmar!
La urbo Colmar situas ĉe la fervojlinio Bazelo – Strasburgo en la alzaca
ebenaĵo inter la Vogeza Montaro kaj la rivero Rejno. Ĝi estas la ĉefurbo de la
departemento Alta Alzaco kaj nombris 67 257 loĝantojn en 2012.
Ĝi estis unuafoje registrita en la 9-a jarcento. En 1354 ĝi iĝis unu inter la 12 alzacaj liberaj urboj, kiuj dependis rekte de la imperiestro de la Sankta Romia Imperio de Ĝermana Nacieco. Fine de la Mez-Epoko kaj dum la Renesanco ĝi
rapide disvolviĝis. Malgraŭ siaj fortikaĵoj ĝi ege suferis pro ribeloj dum la Reformacio, la Kamparana Milito kaj la Tridekjara Milito post kiu ĝi estis konkerita de
la franca reĝo Ludoviko la XIII-a post la Traktato de Nimegue (1878), kiu garantiis al ĝi siajn provilegiojn. Sed lia posteulo, la reĝo Ludoviko la XIV-a, detruigis
ties fortikaĵojn kaj instalis en la malnova doganejo (Koïfhüs) la Suverenan Konsilion de Alzaco.
Notindas la naskiĝo – en 1934 – de unu inter la mondkonataj filoj de Colmar:
la skulptisto Auguste Bartholdi, kiu kreis kune kun la inĝeniero Gustave Eiffel
la Statuon de la Libereco en Nov-Jorko.
Colmar restis franca urbo ĝis la konkero de Alzaco fare de la prusianoj en
1871. Tiam – kiel la tuta regiono Alzaco kaj la departemento Mozelo, ĝi estis
integrita en la Duan Germanan Imperion.
La regiono nomiĝis tiam Alzaco-Loreno. Ĝis la komenciĝo de la Unua Mondmilito, en 1914, pluraj politikaj partioj klopodis akiri ian aŭtonomion, kio sukcesis
en 1911 kun la adopto de Konstitucio de Alzaco-Loreno. Bedaŭrinde la alproksimiĝo de la Unua Mondmilito denove reduktis la demokratiajn liberojn.
Sed parto de la loĝantaro estis ege francema.
En Colmar vivis kaj agadis la filo de francema familio, la artisto-karikaturisto
Jean-Jacques WALTZ, kies artista nomo estis Hansi. Li plej vigle agadis kontraŭ la prusiaj militistaro kaj burokrataro kaj iĝis la simbolo de la kontraŭprusiaj
fortoj. Tio ne signifas, ke granda parto de la loĝantaro, kiu parolis la alzacajn
ĝermanajn dialekton kaj la germanan lingvon, ne aprezis la tiaman ekonomian
prosperon kaj modernismon.

Post la Dua Mondmilito Colmar iĝis denove la ĉefurbo de la departemento
Haut-Rhin. Bedaŭrinde jam en 1940 Hitler kaj liaj naziaj trupoj denove okupis la
urbon kaj la tutan regionon. La loĝantoj denove iĝis germanaj civitanoj kaj denove Hansi batalis kontraŭ la invadintoj.
Ekde 1945 la urbo pace grandiĝis kaj la loĝantoj ĝuis agrablan vivon de mezgranda urbo.

La muzeoj de Colmar
La muzeo UNTERLINDEN estas unu inter la plej vizitataj muzeoj en Francio.
Ĝi estis cetere finrenovigita en 2015. Ĉi-okaze estis aldonita kroma konstruaĵo,
la eksa publika naĝejo laŭ la secesia stilo (Art Nouveau – Jugendstil). Ĝi ĉefe
famas pro la mondkonata retablo de Issenheim, kiun pentris Matthias Grünewald inter 1512 kaj 1516.
Adreso: 1 Rue des Unterlinden
En la dominikana preĝejo de Colmar estas
admirebla fama sur-altara pentraĵo de la pentristo Martin SCHONGAUER (1450-1491): la
Virgulino en la rozejo.
Adreso: Place des Dominicains
La muzeo Auguste BARTHOLDI prezentas la
vivon de la skulptisto de la Statuo de la Libereco
en Nov-Jorko (kune kun Gustave EIFFEL, la
kreinto de la Eiffel-turo en Parizo). Li naskiĝis en 1834 en Colmar, sed post la
morto de lia patro, la bonhava patrino translokiĝis al Parizo, sed ŝi konservis
en Colmar la familian domon en kiu nun troviĝas la muzeo. Kopio de “La
Libereco lumiganta la mondon” estas videbla de malproksime venante de
Strasburgo.
Adreso: 30, rue des Marchands
La muzeo de la ludiloj estas ege vizitata muzeo de Colmar, kiu certe interesos
la kongresanojn, ĉar ĝi ankaŭ prezentas interesan kolekton de miniaturaj
trajnoj. Adreso: 40, Rue Vauban
La muzeo HANSI tute nova privata muzeo pri la karikaturisto kaj pentristo
Jean-Jacques WALTZ, nomata HANSI, kiu famiĝis antaŭ la Unua Mondmilito,
kiam li primokis la prusiajn burokrataron kaj militistaron sed ankaŭ dum la Dua
Mondmilito, kiam li rezistis kontraŭ la naziaj okupaciantoj.
Adreso: 28, rue des Têtes

RIQUEWIHR
Riquewihr estas unu inter la
plej tipaj mezepokaj vilaĝoj
kun siaj trabfakaj domoj. Ĝi situas iom flanke de la alzaca
vinstrato meze de la vitejaro
kaj famas pro siaj delikataj vinoj. Jam en la 14-a jarcento
ties vinoj estis eksportataj tra
la tuta Sankta Romia Imperio
de Ĝermana Nacieco kaj pere
de la komercaj kontoroj de la
ligo de la Hansaj urboj.
Bedaŭrinde la loĝantoj baldaŭ suferis pro la ribeloj de la kamparanoj (ĉirkaŭ
1525), kiu pereigis grandan nombron da alzacanoj. Tiam la urbeto iĝis luterana.
Rekomenciĝis la suferoj kaj detruoj dum la Tridekjara Milito. Post la murdado
sekvis malsategoj kaj epidemioj de pesto kaj kolerao. En 1680 la senditoj de la
franca reĝo Ludoviko la 14-a okupis Riquewihr, kie la loĝantoj tamen pluvivis
laŭ la leĝoj kaj kutimoj de la Sankta Romia Imperio de Ĝermana Nacieco sub la
aŭtoritato de la grafo de Virtembergo.
Nur dum la Franca Revolucio la familio de la grafoj de Virtembergo estis devigitaj rezigni pri siaj bienoj en Alzaco kaj en 1796 Riquewihr eniris definitive en
la Francan Respublikon.

La fortikigita preĝejo de HUNAWIHR
Laŭ legendo la setlejo
apartenis al iu paro
Huna kaj Hunon, kiu
donacis la vilaĝon Hunawihr al la monaĥejo
de Saint-Dié en Loreno en la 7a jarcento.
Poste ĝi apartenis al
la grafoj de Horbourg
kaj poste al la grafoj
de Virtembergo. Ĝis la
Reformacio la preĝejo allogis pilgrimantojn. Poste ĝi iĝis luterana. Post la Franca Revolucio la luteranoj kaj la katolikoj samrajte uzis la preĝejon. Tiajn
preĝejojn oni nomis “simultanaj”.
La preĝejo de Hunawihr estas bela ekzemplo de fortikigita preĝejo, kie la loĝantaro rifuĝis kaze de danĝero, ĉar la vilaĝo mem neniam posedis remparojn.
Videblas malnovaj murpentraĵoj pri Sankta Nikolao.

La burgo HAUT-KOENIGSBOURG

Haut-Kœnigsbourg estas mezepoka burgo situanta sur la franca municipo
Orschwiller en la departemento Bas-Rhin, en Alzaco. La nuna nomo de la
burgo, Haut-Kœnigsbourg, estas la rezulto de la adopto de la germana nomo
Hochkönigsburg, kies traduko estas “alta-burgo de la reĝo”.
Ĝi troviĝas je trideko da kilometroj norde de Colmar kaj dominas la tutan
alzacan ebenaĵon. Ĝi ebligis kontroli la migradojn tra la Alzaca Ebenaĵo.
La unua skriba mencio pri la burgo datiĝas de 1147. Ĝi apartenis laŭlonge de
la jarcentoj al pluraj eminentuloj de la Sankta Romia Imperio de Ĝermana
Nacieco.
En la unua duono de la 13-a jarcento, profitante la malfortiĝon de
la Hohenstaufen, la dukoj de Loreno estis kaptintaj la burgon. Tiu ĉi estis
konfidita al la siroj de Rathsamhausen, poste al la Hohenstein, kiuj tie regis ĝis
en la 15-a jarcento.
Fariĝinte nesto de rabantaj kavaliroj la burgo estis konkerita kaj bruligita en
1462 de koalicio ariginta la urbojn Colmar, Strasburgo kaj Bazelo, forta je 500
viroj kaj artileriaj armiloj.
En la jaro 1633, dum la Tridekjara Milito en kiu, inter aliaj, la Svedoj kontraŭis
Aŭstrion, Alzaco estis ruinigita.
En julio la svedoj sieĝis la burgon Haut-Kœnigsbourg. Fortaj je kanonoj kaj
haŭbizoj, ili konkeris la burgon post kvindekdu-taga sieĝado. Iom poste la fortreso estis detruita per fajrego. La burgo tiam estis forlasita.
Akiris la ruinojn la municipo de la urbo Sélestat. Post la konkero de Alzaco fare
de la prusoj la municipo donacis la ruinigitan burgon al la imperiestro Vilhelmo
la II-a de Hohenzollern, kiu ĝin rekonstruigis laŭ plano de sia arkitekto Bodo
Ebhardt. La bele restaŭrita burgo estu simbolo de germana potenco ĉe la limo
al Francio!
Aktuale ĝi estas unu inter la plej vizitataj turismaĵoj en Francio (pli ol 500 000
vizitantoj jare).

La vilaĝo RIBEAUVILLÉ
Ankaŭ Ribeauvillé estas vilaĝo
de vinber-kultivistoj kaj de ĉiam
la vino estis en la centro de la
vilaĝa ekonomio. Jen financaj
rimedoj, kiuj instigis al konstruo
de imponaj urbaj domoj, eĉ
domegoj: vi povos admiri la plej
belajn trabfakajn domojn.
La vitejaro grimpas laŭ la deklivoj
ĝis la surmonta arbaro, kie elstaras tri ruinoj de burgoj, kiuj prigardas la valon.

La parko de la cikonioj kaj de la lutroj en HUNAWIHR
Vojaĝante tra Alzaco vi malkovros nestojn de cikonioj en multaj vilaĝoj kaj
urbetoj. La cikonio estas unu inter la plej konataj marko-bildoj de Alzaco.
Ĉi elegante flugantaj birdoj ja
kontribuas al la kreskigo de la
regiona loĝantaro per alportado de
beboj post antaŭa mendo! Sed en
1982 ĉi tiu bela birdo mem bezonis
la helpon de la homoj por retrovi la
regionon: plurestis nur kelkaj paroj
sur niaj tegmentoj, dum komence de
la 20-a jarcento, miloj da paroj loĝis
tie. Por ree hejmigi ĉi-birdojn en la
regionon kreiĝis asocioj kaj ekde
1976 ĉi pribesta parko, en kiu vivas pli ol 150 paroj da blankaj cikonioj akceptas
la vizitantojn.
La parko rehejmigas multajn aliajn
minacitajn speciojn, ekzemple la
lutron.
Vi malkovros en ĉi 5-hektara parko
tutan bestaron loĝantan surtere kaj
en la akvo kaj evoluantan antaŭ
viaj okuloj.

La itinero de vinoj
La vinberoj de la Alzaca regiono (Alsace)
tegas 15.000 hektarojn ŝirmatajn de la
oceana influo. Tie ekzistas tri nomoj de
kontrolita deveno (AOC), kiuj estas:
Alsace
Alsace Grand Cru
Crémant d'Alsace

La Crémant d'Alsace estas la ŝaŭmanta
vino.
Al tiuj nomoj oni povas aldoni la uvan nomon kaj la rikoltan metodon.
La vinoj Alsace Grand Cru povas ankaŭ
aldoni la nomon de la devena loko.
La kulturataj uvoj en Alzaco estas:
Pinot noir (25%)
Pinot Blanc (aŭ Klevner) (21%)
Riesling (20%)
Gewürztraminer (20%)
Sylvaner (14%)
Pinot Gris (10%)
Muscat (2%)
Chasselas (1%)
Nur Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris kaj Muscat estas permesataj por la Alsace
Grand Cru, kaj Pinot Noir oni
uzas nur por fari ruĝan vinon.
Kiam la vino estas farita el
miksitaj uvoj, ĝi nomiĝas
Edelzwicker.

FERVOJA MUZEO (Mulhouse)
La Fervoja Muzeo de Mulhouse
malkovrigas al vi la historion de la
fervojoj. Vin atendas tie pli ol
60.000 m2 da ekspozicioj, 6 vastaj
temoj, 8 stacidomaj kajoj, 100
lokomotivoj, vagonoj kaj kromaj
fervojaj materialoj. La muzeo estas
malferma ĉiutage dum la tuta jaro.
Ĝi akceptas individuajn vizitantojn,
familiojn kaj grupojn.
Adreso: 2, rue Alfred de Glehn
68100 MULHOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=KRFYcs5Ceak

Spektu kaj ĝuu!

Ekomuzeo (subĉiela muzeo) de Alzaco en UNGERSHEIM
La EKOMUZEO de Ungersheim en Alta Alzaco estas subĉiela muzeo, kien
estas translokigitaj aŭtentaj trabfakaj domoj.
Ĝi estas vera vivanta vilaĝo: krom la jam menciitaj trabfakaj domoj videblas
laboristaj domoj, butikoj, urbodomo, fortikigita turo, festo-halo, farm-domoj,
lernejo, lavejo, ĝardenoj kaj kampoj. Ĉiuj domoj (kelkaj inter ili originas en la
XV-a jarcento) estas viziteblaj. Ene estas prezentataj la tradiciaj laboroj de la
regiono same kiel la diversaj manlaboraj fakoj. En iuj domoj laboras veraj
manlaboristoj laŭ malnovaj teknikoj: potfaristo, radfaristo, forĝisto.
Aliloke kostumitaj gvidistoj vivigas la vilaĝon.
Ofte la muzea deĵorantaro (inter ili
multaj bonvolemuloj) organizas tradiciajn festojn laŭ la liturgia kalendaro.
En 1989 la apuda rivereto Thur estas
devojigita kaj ties akvo nun fluas en la
vilaĝa rivero, tiel ke eblas promeni per
barko kaj malkovri la revivigitan ekosistemon.

Spektu la filmeton ĉe http://www.ecomusee-alsace.fr/

KAYSERSBERG
Kaysersberg (germane = la
urbo de la imperiestro) menciiĝis
unuafoje en 1227, kiam
Frederiko la II-a, imperiestro de
la Sankta Romia Imperio de
Ĝermana Nacieco, nepo de
Frederiko la Ruĝ-barbulo, ordonis la aĉeton de la eta tiea
burgo por strategie kontroli la
valon.
La imperiestro Karlo la 4-a vizitis la urbon en 1354. Li tie konsentis la kreadon
de la Ligo de la dek urboj, kiuj ricevis la privilegion dependi rekte de la imperiestro.
Dank'al la imperiestro Maksimiliano de Habsburgo la alzaca militestro Lazaro
de Schwendi, kiu batalis por la imperio en Hungario, iĝis la loka vokto. Tiu ĉi
kunportis el Hungario la vito-specion TOKAJ. Dank'al ĉi donaco la urbo iompost-iom riĉiĝis.
Bedaŭrinde la Tridekjara Milito (1818 – 1848) ruinigis la urbon. Sed ĝis la
Franca Revolucio la nun franca urbo denove retrovis pli grandan loĝantaron.
Dum la 19-a jarcento disvolviĝis en la valo la teksa industrio.
La 14-an de januaro 1875 naskiĝis tie la fama teologo, organisto, kuracisto kaj
filozofo Albert SCHWEITZER, kiu kreis en Gabono la ĝangalan hospitalon de
Lambaréné. En 1952 li ricevis la Nobelpremion pri paco.
La muzeo de la urbo prezentas lian vivon.

LA ĜARDENO DE LA VIVANTAJ PAILIOJ
La ĝardeno de la vivantaj papilioj

Vi malkovros en tropika etoso
fascinan kolekton da papilioj el
la tuta mondo. Ili libere vivas
meze de super-abunda ekzotika
plantaro, kaj flugetas ĉirkaŭ vi.
Ravos vin la diverseco de la
grandoj, de la koloroj de centoj
da papilioj el Afriko, Azio kaj
Ameriko.
Vi ankaŭ ĉeestos la naskiĝon de
ĉi ravaj kaj delikataj bestetoj. Tie
vi ankaŭ trovos ideojn por dekoracii viajn hejmajn fenestrojn
aŭ antaŭ-domajn ĝardenojn per tutmonda divers-speca floraro.

LA VILAĜO EGUISHEIM : trioble fama !
Post tutlanda enketo Eguisheim
eniris antaŭ kelkaj jaroj la renoman klubon de la plej belaj francaj vilaĝoj. Ĝi ankaŭ famas pro la
tiea protektantino de Alzaco,
Sankta Otilia, kaj la tiea naskiĝo
de la papo Leo la IX-a (10021054).
Eguisheim ankaŭ famas pro siaj
vinoj: ĝi situas malsupre de vasta
vitejaro. Ne mankas la tipaj alzacaj trabfakaj domoj kaj la flora abundo, kiu kutimas en la plejmulto de la alzacaj
vilaĝoj.
Eguisheim disvolviĝis komence de la 8-a jarcento ĉirkaŭ la unua burgo de
Eguisheim konstruita de Adalric, la tria duko de Alzaco, nevo de Sankta Otilia.
El la sama familio originas Bruno de Eguisheim-Dagsburg, kiu iĝis episkopo de
Toul en Loreno kaj poste eĉ papo: la papo Leo la IX-a. Temis pri reformema
papo, kiu rifuzis la entrudiĝon de la imperiestro de la Sankta Romia Imperio de
Ĝermana Nacieco en la por-ekleziajn aferojn kaj tiel plifortigis la potencon de la
papeco. Li ankaŭ estis vojaĝema papo, kiu revenis al Alzaco kaj Loreno. Same
notindas vojaĝoj al la suda Italio. Li estis kanonizita en 1087 de la papo Viktor
la III-a. En 1894 kapelo estis konstruita liahonore. Sur ties volbo estas pentritaj
sep medaljonoj en la stilo de la 9-a jarcento, kiuj rakontas la vivon de Sankta
Leo.

Sankta Otilia, protektantino de Alzaco
Sankta Otilia naskiĝis proksimume en la jaro 660 p. K. en la familio de la alzaca duko Etichon-Adalric. Ŝi estis denaska blindulino, kaj ŝia familio ne volis
ŝin agnoski. Pro la minacoj de la patro ŝin mortigi, ŝia patrino ŝin kaŝis en la
monaĥejo de Beaume-les-Dames en la regiono Franĉ-Konteo (Sude de Alzaco). Pasis dek jaroj kaj anĝelo aperis al la episkopo de Regensburg.
Ĉi anĝelo ordonis al li bapti la knabinon kaj nomi ŝin Otilia, kio signifas “Lumo
de Dio“ Dum la bapto Otilia retrovis la vid-kapablon.
Tiam patro kaj filino repaciĝis kaj donacis al ŝi bienon, kie ŝi fondu monaĥejon,
ĉar Otilia deziris sin dediĉi al Dio. Sur monto, je alteco de 760 metroj, ŝi kreis
la unuan porvirinan monaĥejon. Multnombraj malriĉuloj kaj malsanuloj el la
tuta Eŭropo vizitadis la monaĥejon. La legendo diras, ke la sanktulino ekzemple resanigis blindulon per la akvo de tiea fonto.
La monaĥejo Saint-Odile troviĝas apud Obernai en la departemento Bas-Rhin.

STRASBURGO, l'eŭropa urbo!
Strasburgo vin ravos! Por Esperantistoj
gravas la informo, ke tie troviĝas la Eŭropa
Konsilio, kiu sidejas en la Palaco de Eŭropo.
Ĝi arigas aktuale 47 landojn, en kiuj ĝi klopodas funkciigi demokration. En la sama kvartalo
lokiĝas la vitra konstruaĵo de la Eŭropa Parlamento, en kiu kunvenas ĉiumonate dum unu
semajno la reprezentantoj de 28 landoj.
Samkvartale ankaŭ laboras la Eŭropa Kortumo pri Homaj Rajtoj. Tutapude troviĝas la
Eŭropa Junulara Centro, en kiu jam seminariis
junulaj esperantistoj. Ne mirigos vin, ke apude
staras la sidejo de la franc-germana televidokanalo ARTE.

Sed unue, de malproksime, vin salutos la unika turo de la gotik-stila katedralo.
Kun siaj 142,11 m ĝi estis la plej alta konstruaĵo en la mondo de 1647 ĝis 1874.
Aktuale ĝi restas la dua plej alta katedralo en Francio post tiu de Rouen.
Ĉirkaŭas ĝin la kerno de la malnova urbo, kvazaŭa izolo, ĉirkaŭata de la rivero
ILL, kiu pli poste enfluas la riveron Rejno. Trans la placo de la katedralo allogas
la klasikstila Palaco de la Kardinalo de Rohan. Same ravos vin la malnovaj histori-plenaj stratoj kaj stratetoj inter la mezepokaj trabfakaj domoj. Trans la rivero
allogas la “Neustadt” ĉe la Placo de la Respubliko kun ties german-imperiaj
palacoj de la fino de la 19-a jarcento. La urbestraro klopodas listigi ambaŭ kvartalojn en la Mondan Heredaĵon de UNESKO.
Ĉiujn vidindaĵojn ankaŭ eblas malkovri per
turistaj boatoj, kiuj vin kviete kaj senpene
promenigos sur la rivero ILL.
Aŭskultu la komentojn ĉe http://
esperantostrasbourg.free.fr/

Alzaco (france: Alsace; alzace: Elsàss) estas la plej orienta regiono de Francio apud Germanio oriente kaj Svislando sude.
Ĝi konsistas el du departementoj: Haut-Rhin kaj Bas-Rhin. Ĝia areo estas
8 280,2 km2 kaj ĝi havas ĉirkaŭ
2 milionojn da loĝantoj.
La ĉefurbo de la regiono estas
Strasburgo.
Pliaj aparte gravaj urboj estas
Mulhouse, Colmar kaj Thann.
Kiam ekaperis Esperanto, Alzaco estis germana; tial oni nomis ĝin Elzaso laŭ la germana
Elsaß (nun Elsass); sed, post
kiam la provinco refariĝis
franca, oni trovis la unuan formon tro germana kaj ĝi estis
anstataŭigita per Alzaco. Memkompreneble dum la dua
mondmilito, kiam revenis la
Germanoj, la demando pri la
Esperanta nomo ne ekzistis,
ĉar nia lingvo estis malpermesita kaj persekutata, tiel ke Elzaso ne povis reviviĝi kaj estis
forgesita.
Antaŭ nur tridek jaroj la plejparto de la Alzacanoj ankoraŭ
komprenis la germanan lingvon
kaj ne malofte la aĝaj homoj
malfacile komprenis alian lingvon (escepte memkompreneble
de la alzaca); hodiaŭ la plejparto de la junuloj ne nur malscias la germanan, sed
ankaŭ rifuzas lerni ĝin, malgraŭ la evidenta avantaĝo, kiun ĝi povas doni en la
serĉado de laboro. La preteksto ofte aŭdata estas, ke la angla pli utilas ol la
germana, sed facilas konstati, ke tiuj, kiuj antaŭe bone lernis la germanan,
poste multe pli efike lernis la anglan.
Alzaco tenas fortan apartan karakteron, kaj ene de Francio ĝi estas la regiono,
kiu plej konservis siajn apartecojn kaj tradiciojn. La Alzaca lingvo, dialekto de la
alt-germana lingvo, estas praktike la ununura regiona lingvo, kiu estas plu viva
kaj kutime parolata en Francio. Ekestis Vikipedio en la alemana lingvo, pli vasta
lingvaro, el kiu la alzaca estas loka vario.

