
BILANCO PRI LA SLOVENA PREZI-

DADO

N

i jam informis vin pri kelkaj iniciatoj, 

kiujn provis realigi pluraj eŭropaj kaj 

slovenaj politikistoj kadre de EEU-agado (Eŭ-

ropa Esperanto-Unio) dum la slovena prezi-

danteco de la EU-konsilio. Jen bilanceto pri 

tio, kio vere okazis. Nenio rezultis el la petle-

tero en kiu la deputito Marko Pavliha petis al 

la slovenaj registaro kaj parlamento proponi 

al la Eŭropa Komisiono kreon de fondaĵo por 

starigi edukadon al eŭropaj konscio kaj tolere-

mo, eĉ se la slovena registaro origine klare 

proklamis akcepti la ideon. Evidentiĝis finfine 

ke la priparolita propono estis simple neniam 

submetita al la Komisiono. La iniciato tamen 

havis tiun interesaĵon, ke ĝi paroligis pri Espe-

ranto en slovenaj plejaltrangaj instancoj. Se 
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Ludjmila NOVAK (blanke vestita) aŭskultas sian eŭropdeputitan koleginon 

Małgorzata HANDZLIK pri la lingva funkciado de Eŭropuniaj organoj dum la 

lasta EEU-kongreso en Maribor (Slovenio).

tiu antaŭeniĝo fine ne okazis, aliajn rezultojn 

tamen oni atingis. La ĉiumonata informbulte-

no pri okazaĵoj de la slovena prezidanteco 

estis tradukata en diversajn lingvojn pere de 

Esperanto kiel pontolingvo. Tio ebligis al EEU 

esti konsiderata el pluraj vidpunktoj kiel serio-

za partnero. Tio ebligos en septembro organi-

zi ekspozicion pri Esperanto en altranga 

EU-reprezentejo de Slovenujo en Ljubljano 

okaze de la eŭropa tago de lingvoj al kiu ĉiuj 

gravaj slovenaj politikistoj estos invititaj.

Neatenditaj sukcesoj

E

EU-agado ebligis kontaktiĝi kun 

Ljudmila NOVAK, slovena 

eŭropdeputitino kiu oficiale proklamis 

antaŭlastan someron esti lerninta Esperanton 

en sia junaĝo. Kiel eksa esperanto-parolanto, 

ŝi deklaris sin preta subtenadi la movadon 

favore al antaŭenigo de Esperanto en EU. Ŝi 

organizis ekspozicion pri Esperanto ĉe la 

brusela eŭropparlamento en januaro 2008. 

Sekve de tiu ekspozicio, la ideo krei oficiale 

registritan interpartian grupon de deputitoj 

favoraj al Esperanto reaperis kaj nun 

realiĝas. Kadre de la EEU-kongreso, la 

eŭropa fondaĵo „Aktiva civitaneco“ atribuis 25 

000 eŭrojn kiel subvencion al EEU, kaj 

subvencion por ĝia regula funkciado je 56 

000 eŭroj. Tiu financado iel kompensas la 

originan ideon krei novan fondaĵon, kondiĉe 

ke la subvencio estu re-aljuĝota jaron post 

jaro. Tiu subvencio ebligas al EEU disponi je 

sidejo kaj dungito surloke en Bruselo.

Eĉ se oni ne atingis ĉiujn atenditajn rezultojn, 

sukcesoj ne atenditaj kaj bonvenaj heligas la 

bilancon. Pli ĝenerale, multan informadan 

laboron oni povis fari, kaj ĝuste tio estas 

etapo antaŭa al projektokonkretigado. La 

slovena prezidanteco estis riĉa je kontaktoj 

kun EEU kaj tiu periodo ebligis konsistigi 

subtenan reteton de altranguloj, pri kiu ni 

esperu ke ĝi daŭre kreskos laŭ tiu trajektorio.
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LA POLA PARLAMENTO DEZIRAS 

ALJUĜON DE LA NOBELPREMIO 

AL ESPERANTO

L

a 12an de junio, la pola parlamento 

unuanime aprobis per 397 voĉoj 

rezolucion kiu subtenas kandidatecon de 

UEA al la ĉi jara Nobelpremio pri paco. 

Parlamentanoj deziris tiel omaĝi al la 

daŭrigantoj de la verko de la iniciatinto de 

Esperanto (Ludoviko Lazaro Zamenhof), kiu 

"kreante la lingvon Esperanto deziris certigi al 

ĉiuj homoj la eblecon de reciproka kompreno 

kaj interkompreniĝo sendepende de la 

nacieco, raso, religio kaj propraj 

mondkonceptoj”. La rezolucio ankaŭ 

konstatas ke "Esperanto ligas homojn en riĉa 

kaj valora kulturo, kies fundamenta mesaĝo 

estas internacia amikeco kaj universala 

paco". "La pola parlamento, dezirante omaĝi 

la kontribuon de d-ro Ludoviko Zamenhof al 

la monda civilizacia heredaĵo subtenas la 

klopodojn de internaciaj medioj, ke UEA estu 

honorita per la paca Nobel-premio”. Laŭ la 

eksa UEA-prezidento Renato Corsetti, tiu alta 

konsidero estas signo ke Esperanto reakiris 

honorindan pozicion en sia naskiĝlando post 

la ŝanceliĝoj antaŭ kelkaj jaroj. 
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ĈEĤA PREZIDENTO: MALBONA 

ENTOMBIGISTO

L

a ĉeĥa prezidento Václav Klaus asertis 

ke Esperanto estas morta kaj artefarita 

lingvo. Li ŝajne ne intencis trafe ataki 

Esperanton, ĉar li poste en letero skribe 

deklaris, ke li neniel volis fifamigi la lingvon. 

Pli ĝuste, li celis fitrakti eŭropismon 

komparante ĝin kun sia imaga reprezento de 

Esperanto, dirante ke por li ambaŭ estas 

similaj, tio estas artefaritaj kaj mortaj. Tiu 

eldiraĵo de la ĉeĥa prezidento sekvis la 

irlandan neon al la traktato de Lisbono. 

Kompreneble, ne unuafoje Esperanto estis 

uzita de politikistoj kiel negativa metaforo. 

Antaŭ nelonge, en la 90aj jaroj, germanaj 

konservativuloj uzis la vorton kiel timigilon 

kontraŭ troa kunlaborado inter eŭropaj landoj. 

Ni ŝuldas la plej konatan eldiraĵon kun 

esperantometaforo al la germano Peter 

Gauweller, kiu en 1992 svingis la fantomon 

de eŭro kiel unika monvaluto, kiun li taksis 

esperantomono. Tre laste, la eksa ministro pri 

eksterlandaj aferoj, Joschka Fischer, 

aludante la deklaron de Peter Gauweller, 

konstatis ke la esperanto-mono finfine tute ne 

iĝis tia teruraĵo kiel antaŭvidis la kritikantoj. 

Tamen ni notu ke komparo de esperanto kun 

eŭro estas limigenda, ja se eŭro estas UNIKA 

monvaluto, la rolo de Esperanto esperata de 
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Peter Baláž, estrarano de EEU, apud la eksa pola prezidento 

Aleksander Kwaśniewski.

La ĉeĥa prezidento Václav Klaus.

"Ni devus lasi la homojn loĝantajn en la eŭropa kontinento plu vivi kiel 

ĉeĥoj, poloj, italoj kaj danoj. Ni ne transformu ilin en "eŭropanojn". Tio 

ĉi estas misa projekto. La diferenco inter ĉeĥo, polo, italo, dano kaj 

eŭropano estas la sama kiel inter la ĉeĥa, pola, itala kaj dana lingvoj 

kaj Esperanto. Eŭropismo egalas al Esperanto - artefarita, morta 

lingvo.“
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siaj subtenantoj estas tiu de KOMUNA lingvo, 

kiu favorus al la lingva diverseco de nia 

kontinento kaj kiu ebligas starigon de 

internacia civitaneco. Ĉiukaze, estas interese 

konstati ke iuj personoj senkonscie, bon- aŭ fi-

cele, asocias Esperanton kaj eŭropismon, 

kvazaŭ ambaŭ konsistigus paron...

Ĉu Esperanto artefarita?

S

e  Václav Klaus ne celis kritiki 

Esperanton sed ideon pri Eŭropo, 

okazas tamen ofte ke konstraŭantoj de 

Esperanto argumentas pri tio, ke la lingvo 

estas artefarita. Por prirespondi ĉi tiun 

demandon, estas unue necese difini la limon 

inter tio, kio estas artefarita kaj kio ne estas. 

Multaj lingvoj, inkluzive la franca, estis 

fasonataj ne nur per uzado, sed ankaŭ per 

dekretoj pri novaj reguloj, eldiritaj de reguliga 

aŭtoritato. Tiel, el la franca oni forigis la 

literojn „s“ en apoga pozicio (antaŭ 

konsonanto) je la aperigo de la vortaro de 

1740. Oni tiam anstataŭis la literon „s“ per 

ĉapelforma supersigno. Ekzemple, interalie la 

vortoj „feste“ (festo) fariĝis „fête“, „beste“ 

(besto) transformiĝis al „bête“, „conqueste“ 

(konkerado) evoluis al „conquête“, „isle“ 

(insulo) iĝis „île“ aŭ ankaŭ „forest“ ŝanĝiĝis al 

„forêt“...

Kiel vi vidas, se eĉ la franca suferis 

trudŝanĝojn, kion diri pri lingvoj kiel la 

norvega, la indonezia aŭ la hebrea kiuj estas 

rekonsistigitaj lingvoj? Malfacilas taksi 

Esperanton artefarita sen same taksi tiujn 

rekonsistigitajn lingvojn, tamen neniu iam 

juĝis la hebrean artefarita.

Esperanto estas frukto de la historio kaj de 

apartaj cirkonstancoj. Ĝi estas la plilongigaĵo 

de jarmila lingva heredaĵo, kiun oni igis pli 

kohera kaj pli logika. Ĝi ja spontane aperis kaj 

estis komence projekto lanĉita de unu homo, 

sed ĝi rapide rangiĝis kiel viva lingvo, ĝiaj 

vortoj vivas kaj forpasas. Tiel, kiel ĉiu viva 

lingvo, Esperanto estas modelata de ĝia 

uzado fare de ĉiutagaj parolantoj. Historio de 

Esperanto similas al tiu de bebo envitre 

koncipita. Prie, Seán Ó Riain, prezidanto de 

Eŭropa Esperanto Unio (EEU) eldiris tiun 

menstrafan frazon „Estas strange ke oni 

neniam taskas arta infanon, kies vivo 

komenciĝis arte en provtubo“.

Enrubujigi la alternativon kiu estas Esperanto, 

nur pro subjektivaj artaj trajtoj, eĉ se parte 

veraj, atestas antaŭ ĉio pri ia malscio kaj 

precipe pri malkapablo havi superrigardon pri 

la temo. Neniu el niaj politikistoj povas esti 

ĉioscianta ĝis tiu grado, ke ŝi-li kapablas 

perfekte trakti ĝisradike ĉiujn temojn. Tion 

neniu riproĉos al ŝi-li. Estas male pli 

senesperige kiam ili partoprenas surbaze de 

siaj antaŭjuĝoj misinformadon de siaj 

kuncivitanoj. Unu el la EDE-taskoj estas 

konsciigi eŭropan loĝantaron sed ankaŭ 

decidpovulojn pri realo de Esperanto, tiel 

plifortigante la ĝeneralan konscion ke nia 

alternativo ekzistas, se iam oni decidus ekuzi 

ĝin ene de la civila eŭropa socio. Por finparoli 

pri eldiraĵoj de la ĉeĥa prezidento, ni memoru 

ke, laŭ nia scio, kiu iam parolis pri Esperanto 

kiel hodiaŭa morta lingvo, tiu ĝis nun neniam 

postvivis Esperanton.

En Norvegujo, du lingvoj kunekzistas. La bokmål (librolingvo) naskiĝis tiam, 

kiam multaj verkistoj en la jaroj 1840 eknorvegigis la danan lingvon. La 

nynorsk (nova norvega) estis kreita de  Ivar Aasen dum liaj vojaĝoj en la tuta 

lando. Li komparis la dialektojn de diversaj regionoj kaj ĉerpis vortojn el la 

islanda, kiu male al la norvega kapablis protekti sin de eksteraj influoj.

Estas strange ke

oni neniam taskas

arta infanon,

kies vivo 

komenciĝis arte

en provtubo.
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