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POST LA FINA VENKO,  KIO?

Kelkaj pensoj pri Esperantismo kaj multlingvismo

Kial, diable, homoj tiom rezistas al Esperanto?  Laý mi, unu el la æefaj kaýzoj estas,
ke ili timas, eæ timegas, æu konscie aý nekonscie, ke tiu internacia lingvo, se øi estus
æie enkondukata, grave endanøerigus iliajn proprajn lingvojn.  Jen mia tezo: tio estas
danøero ne imagata, sed reala, kaj mankas al ni Esperantistoj bone pripensita respondo
al tiuj tute pravaj timoj.  Sen tia respondo, neniam ni konvinkos la mondon pri la bono
de Esperanto.  Laý kelkaj, Esperanto neprobable iam ajn finvenkos.  Tamen la ideo,
ke Esperanto iam fariøu æie agnoskata monda lingvo, estas gravega parto de
Esperantismo.  Kiel konvinki homojn pri la pravo de tiu ideo?  Kiel kvietigi iliajn
timojn?  Tio ne estas nura akademia demando, sed gravegas por nia nunnuna agado!
Se ni serioze celas la finvenkon de Esperanto, ni devas proponi al la mondo multe pli
ol Esperanto: ni devas proponi al øi zorge pripensitan planon por monda
multlingvismo, de kiu Esperanto mem konsistigos nur parton.  Se ni ne faros tion, kaj
se kontraý æiu neproblablo Esperanto tamen finvenkos, ni riskos teruran koþmaron: la
realiøon de nia revo!  En mondiøanta situacio kiel la nuna, tiu ja bela idealo, ke
Esperanto fariøu dua lingvo por æiuj en la monda familio, povus konduki al terura
katastrofo por naciaj lingvoj kaj kulturoj.  Ja nepras klara plano celanta nuligi tiun
riskon.

Sed kiel Esperanto povus endanøerigi naciajn lingvojn?  Niaj celoj kaj intencoj estas
ja tute bonaj.  Ni ja klare kaj ripete defendas lingvan demokration kaj lingvan
justecon.  Sed... imagu, ke iam internaciaj institucioj, mondaj sciencaj revuoj, ktp,
apogataj de grandaj potencoj, elektas Esperanton kiel æefan lingvon por internaciaj
rilatoj.  De tiu momento, laý mi, estiøos gravega danøero, ke Esperanto fariøos eæ pli
invadema ol la angla estas nun! Kial?
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Unue æar Esperanto de tiam ne plu estos regata de ni bonintenculoj, animataj de la

"interna ideo" de Zamenhof, sed de mondaj potencoj, kiuj agas nur por sia propra

intereso (kvankam bonintenculoj ofte estas eæ pli timendaj ol malbonintenculoj...).

Ekzemple, por monda diktatora reøimo, Esperanto estus efikega ilo por forigi æiujn

kulturajn apartecojn inter homoj.  Due, Esperanto allogos pro sia neýtraleco, t. e. pro

la fakto, ke øi ne estas, kiel la nun internacie reganta angla, la nacia lingvo de nur

kelkaj landoj de la mondo.  Trie, Esperanto altiros per tio, ke øi estas multe pli facile

lernebla ol aliaj lingvoj.  Antaývideblas, ke pli da homoj studos øin ol la anglan, kaj

pli efike øin lernos.  En la nuna mondo internaciaj realaåoj multmaniere trudas sin, pli

kaj pli, en la vivon de la popoloj.  La efiko foje bonas, foje malbonas.  Se Esperanto

estus la reganta internacia lingvo, øi multloke ja trudus sin en la vivon de homoj -

certe ne æiam bonefike.  Esperanto ja povus fariøi tiom aý eæ pli inside alloga ol la

angla!  Æu eviteblas tiu danøero?  Eble jes.  Sed tio postulos longan, fundan

pripensadon, longan, fundan debaton, kiun ni Esperantistoj apenaý komencis.

Atentu, ke la angla hodiaý tiom disvastiøas ne nur pro rekta aý malrekta altrudado fare

de Usono aý aliaj anglalingvaj landoj, sed ankaý simple æar, por komuniki internacie,

ofte pli simplas uzi internacie disvastigitan lingvon.  Kial estus malsame kun

Esperanto?  

Jen konkretaj ekzemploj de antaývideblaj danøeroj.  En komerco kaj industrio:

Mondskale multiøas firmaoj, kiuj internacie funkcias aý agas.  En tiuj, dungitoj devas

pli kaj pli uzi la anglan en sia æiutaga laboro, anstataý sia propra nacia lingvo.  La

anstataýigo de la angla per nia Esperanto verþajne ne þanøus tion.  En scienco:  Jam

nun, en fakaj publikaåoj pri matematiko, fiziko, kemio, biologio, oni preskaý ne plu

uzas aliajn lingvojn ol la anglan.  Facile povus esti same kun Esperanto.  En

universitatoj:  Jam nun, en multaj skandinavaj universitatoj, multaj kursoj estas

instruataj en la angla.  Unu konsekvenco estas, ke por kelkaj tieaj studentoj eæ fariøas

malfacile uzi sian denaskan lingvon por paroli aý skribi pri fakaj temoj!  Se Esperanto

fariøus la nova monda lingvo, eble eæ pli da universitataj kursoj en la mondo estus

tiam instruataj en Esperanto, kun la samaj bedaýrindaj sekvoj.  En familioj:

Antaývideble estos pli kaj pli da internaciaj familioj.  Pli kaj pli da ili loøos, laboros,

studos sinsekve en diversaj landoj.  Se Esperanto estus la efektiva internacia lingvo

de la mondo, pli kaj pli da tiuj familioj elektus øin kiel æefan familian lingvon.  Eble

iam, post kelkaj jarcentoj, se la homaro tiom longe supervivos, tiaj familioj fariøus eæ

la plejmultaj en la mondo!  Nu, tiuj estas nur kelkaj ekzemploj el multaj.  Se la

internacia lingvo pli kaj pli invados firmaojn, sciencojn, universitatojn, eæ familiojn,

tiam, post sufiæe longa evoluado tia, kiuj kampoj restos al naciaj lingvoj?  Æu ili fine

fariøos nuraj hobioj de malmultaj disaj stranguloj?  Æu miaj prapranepoj plu uzos la

francan nur en kelkaj tradiciaj kantoj kaj por supraåaj konversacioj pri la vetero?  

Tie kuþas realega danøero.  Fakte tiel evoluadis la franca en regionoj de Kanado kaj

Usono, kie franclingvanoj konsistigas malplimulton.  Same la okcitana en suda



Inter Ni,  numero 245, septembro 2006 paøo 3

Francujo rilate la hegemonian francan.  Kaj same en multegaj landoj.  Franclingvanoj

de Kanado kaj Usono bonege scias, kiom malfacilegas kontraýstari la atrakcian forton

kaj simplan praktikan utilon de la lingvo uzata en la pli vasta medio æirkaýanta ilin.

Kredu min, tio estas verega problemo.  Æu la registaroj de la mondo vere kaj efike

klopodus eviti tiujn danøerojn?  Se la nunaj registaroj plejmulte ege malrigoras rilate

la ja hegemonian anglan aý aliajn hegemoniajn lingvojn, kiom pli ili malrigoros rilate

la nur potenciale hegemonian Esperanton!  Kion fari?  Æu, post la fina venko de

Esperanto, øiaj pacaj batalantoj estos devigataj returniøi kaj ekbatali kontraý la

novhegemonian Esperanton?

Ni ne estu tro pesimismaj, tamen.  Kio klaras, estas ke Esperanto, per si mem, neniel

solvas la mondan lingvan problemon.  Aý almenaý ne nepre juste solvas tiun

problemon.  La uzado de Esperanto kiel internacia lingvo æie en la mondo estas

pensebla nur kune kun la aplikado de sistema, vigla, zorga politiko favore al

multlingvismo kaj interlingva komunikado, æie en la mondo.  Povas inspiri nin la ideoj

de la svisa ekonomikisto François Grin pri ebla rolo de Esperanto en multlingva

Eýropa Unio (vidu <cisad.adc.education.fr/hcee/publications-2005.html>).

Tiurilate substrekendas, ke tia multlingvisma politiko devus celi ne nur la konservadon

de naciaj lingvoj kaj kulturoj.  Æi tiuj havas ankaý gravan praktikan valoron, eæ en

internaciaj rilatoj: en æi tiuj, la koncernaj naciaj lingvoj nemalofte montriøas multe pli

bonaj komunikiloj ol iu ajn internacia lingvo! Tiukampe nenio simplas.  Bedaýrinde,

ni Esperantistoj ofte tro naivas rilate multlingvismon.  Mi estas loøanto de Montrealo,

la plej granda kaj multlingva urbo de Kebekio (provinco en Kanado) kaj tial akute

konscias pri la grandaj problemoj ligitaj al multlingvismo (æe ni, temas precipe pri la

franca kaj angla). Ne ekzistas simplaj solvoj.  Ekzemple, bezonatas, interalie, leøoj

por iom kontroli la uzadon de lingvoj en institucioj kaj diversaj cirkonstancoj.  Sed

redakti tiajn leøojn malfacilas.  Apliki ilin malfacilas.  La lokaj diverslingvaj

loøantaroj facile emociiøas pri la temo.  Problemoj senfinaj!

Malfacilega, malripoziga temo, æu ne?  Nu, ni prenu la tempon bone pripensi,

prilabori, pesi tiun ideon, ke Esperanto fariøu dua lingvo por æiuj en la mondo.  Kiu

scias?  Eble, post tio, ni decidos tute forlasi tiun forlogan, ve! tro belan ideon kaj

simple uzi Esperanton kiel malgrandskalan ilon por internaciaj rilatoj - laý la ideoj de

la fama Raýma manifesto.  Eæ tiel, Esperanto restus valorega posedaåo de la homaro.

—   Francisko LORRAIN (Montrealo, Kanado)
     francisko.lorrain@mac.com

Komentoj, opinioj, kritikoj bonvenas. 
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Eýropa Tago de Lingvoj

Marde, la 26-an de septembro, la landoj de la Eýropa Unio jam la 6-an fojon solenas
la Eýropan Tagon de Lingvoj, kies celo estas lanæi konojn pri la lingva varieco de la
kontinento kaj instigi al la lernado de fremdaj lingvoj.  En la Eýropa Unio 20 lingvoj
havas la statuson de la oficiala lingvo.  Ekde la 2007-a jaro aldoniøos la irlanda.  Laý
raporto de la Eýropa Komisiono por la Kulturo kaj Edukado, æirkaý la duono de
eýropanoj kapablas interkompreniøi en lingvo alia ol la gepatra.  Plej ofte temas pri
la angla, germana kaj franca.  En la tuta Eýropo estas uzataj 225 lingvoj, sed 77 estas
minacataj per malapero, inter ili la vaska, kimra, bretona kaj kaþuba.

—   elsendis Radio Polonia en Esperanto la 26-an de septembro, 2006 

Redaktoro de Inter Ni

Estimata Redaktora Moþto,

Estas aýtuno, sezono kiam la musoj þatas eniri mian domon.  Æiujare mi
devas aktivigi kelkajn risortajn musmortigilojn (kiuj ankaý nomiøas
„muskaptiloj”), kaj æiujare mi havas la saman problemon.  Mi turnas min
al vi aý viaj legantoj por konsilo.

Mi povas sufiæe facile tiri la dikan svingdraton kontraý la forta risorto.
Mi ankaý povas teni øin per la stangeto kiun mi kroæas sub la ellasilo.
Bone.  Sed kiam mi nun metas la fromaøon sur la ellasilon, ofte mi
movetas la ellasilon nur iomete sed sufiæe, ke tiu terura musmortiga
svingdrato subite frapas miajn fingrojn.  Estas tre doloriga!  Æu iu povus
helpi min?

Sincere la via,
Kon Fu Zita

Estimata S-ro Zita,

Multan dankon pro via tre sentebla demando.  Laý mia opinio, vi devus uzi

muskaptilon anstataý musmortigilon.  Kial v i ne uzu etan kaøon por kapti æ iun

muson, kaj portu øin en la arbaron, kie vi liberigu øin por elviv i la normalan

vivon de eta ronøulo?  

Samideane salutas 

via redaktoro


