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La bonveniga tabulo en la enirejo de la kembriĝa lernejo 
montras plurajn lingvojn inkluzive Esperanton.

Somera Esperanto-Studado 2011 Leterkesto
Ĉu ni mortu aŭ prosperu? 
Prof. Geremek,  
EU-eksvicprezidanto kaj  
eksa ministro pri Eksterlandaj 
Aferoj de Pollando, asertis, ke:
1. Granda plimulto en Eŭropa Parlamento 
kontraŭas la anglan dominadon;
2. Estas profunda manko de scio pri 
Esperanto; 
3. Ekzistas fortaj antaŭjuĝoj kontraŭ 
Esperanto. 

Se ni klare konigos la avantaĝojn 
de Esperanto, EU-anoj certe repensos pri lingva 
malegaleco.

Aliflanke, UEA kaj la UK-partoprenantaro malkreskas 
draste ĉiujare. Alarmo por repripensi la tuton antaŭ ol ni 
mortu! Feliĉe UEA havas kelkajn milionojn da eŭroj. Tio 
sufiĉas por samtage reklami en 27 landoj ĉiumonate dum 

unu jaro. Jen investo por la estonto! Granda 
kampanjo certe vekos EU-anojn. 

Mezeŭropanoj devige lernadis la rusan 
kaj nun la anglan. Ĉu ni akceptu la ĉinan 
por niaj genepoj? 

Mi proponis tion al la partoprenantoj de 
Venku Fejsbuke1) (VFBe) dum la UK. Nun 
mi petas la esperantistaron ekdiskuti pri 
tio. Se UEA akceptas kaj decidas investi en 
informadon, ni havos enorman ŝancon, aŭ 
restos nur mono. 

Ĉio sukcesa estas bazita en la elekto 
kaj koncentriĝo. Per ĵurnala reklamado la 

avantaĝoj de Esperanto pli restas ĉe la koro de la legantoj 
ol per televido.

Ni respektu la deziron de tiu, kiu donacis ion por nia 
prospero. Konigi la testamenton de Geremek renversos 
Eŭropon. Se ni ne reagos, Ludoviko ploros en la ĉielo.

Etsuo Miyoshi

Impresoj pri la 96-a Universala Kongreso
Enkonduko

Kvankam mi esperantistiĝis jam en 1986, t.e. unu jaron 
antaŭ la centjariĝo de Esperanto, mi ne havis okazon 
partopreni en la Universala Kongreso ĝis 2009. Ĉar 
somere mi ofte partoprenas en internaciaj konferencoj 
pri la hebrea kaj la jida, pri kiuj mi okupiĝas profesie, mi 
devis havi tre specialan kialon por partopreni en la UK, 
kaj la fakto, ke ĝi okazis en Bjalistoko, finfine decidigis min 
“gustumi” tiun ĉi unikan kongreson.

En mia unua UK, en la naskiĝurbo de Zamenhof, ĉio 
estis nova kaj freŝa por mi, kaj mi tre ĝojis konatiĝi persone 
kun dekoj da famaj esperantistoj, pri kiuj mi aŭdis kaj/aŭ 
kies verkojn mi legis, ĉefe danke al tio, ke mi faris kelkajn 
prelegojn dum la kongreso. Tiu ĉi unua UK estis kaj restas 
por mi neforgesebla travivaĵo, kaj mi estas tre kontenta, 
ke mi fariĝis kaj restas esperantisto. Ankaŭ la fakto, ke ĝi 
havis judan “guston”, plaĉis al mi.

Ĉi-jare, du jarojn post Bjalistoko, mi denove partoprenis 
en la UK, kiu okazis en Kopenhago. En multaj kampoj de 
la vivo oni emas kompari sekvantajn travivaĵojn de la sama 
speco kun la unua, kaj ofte la sekvantaj spertoj diferencas 
(ofte seniluziige) de la unua. Simile, la Universalan 
Kongreson en Kopenhago mi ne povis ne kompari kun 
tiu en Bjalistoko. Mi sentis kaj pensis sufiĉe alie kaj 

rimarkis tiujn aferojn, kiujn mi ne rimarkis pasintfoje, 
pri la tutmonda Esperanto-komunumo ĝenerale kaj pri 
la UK speciale, t.e., mi trovis vole-nevole, ke ne ĉio estas 
“rozkolora”.

La tri plej fortaj impresoj pri mia dua UK, kiujn mi 
havis dum kaj/aŭ post mia restado en Kopenhago, estas 
konatiĝo kun aliaj kongresanoj dum la UK, internacia 
komunikado kun komuna lingvo sed sen komuna kulturo, 
kaj la fenomeno de krokodilado eĉ dum la UK.

Konatiĝo kun aliaj kongresanoj dum la UK
Mi ne estas homo kiu facile “vendas” sin en kunvenoj, 

kie li konas neniun alian, prezentante kaj reklamante 
sin al nekonatuloj. Prelegi helpas min konatiĝi kun aliaj 
partoprenantoj en kongresoj, ĉar post mia prelego almenaŭ 
kelkaj el ili alproksimiĝas por paroli kun mi. Tiamaniere mi 
sufiĉe longe interparolis kun multaj partoprenantoj en la 
UK en Bjalistoko. Kvankam same kiel en Bjalistoko ankaŭ 
ĉi-foje mi prelegis en IKU-AIS, mi parolis kun malpli da 
kongresanoj kaj dum malpli da tempo, kaj mi ne havis 
okazon paroli kun eĉ unu loka, t.e. dana partoprenanto!

Mi demandis kaj demandadas min, kion faras tiuj, kiuj 
ĉeestas en la UK la unuan fojon, konas neniun alian, 
kaj ne prelegas. Kiamaniere ili iniciatas konversaciojn 

1) "Vizaĝlibro" interreta
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kun alilandaj kongresanoj? Por tio ili venis speciale 
al la kongreso! Mi vidis sufiĉe multajn, kiuj verŝajne 
partoprenis en la UK la unuan fojon, kaj ĉiam restis solaj 
en la kongresejo. La “interkona vespero” kaj la kunveno 
por unuafojaj kongresanoj certe ne sufiĉas por ili! Devas 
esti ankaŭ aliaj solvoj por helpi novajn kongresanojn 
interkonatiĝi.

Internacia komunikado kun komuna lingvo 
sed sen komuna kulturo

Eĉ post kiam vi finfine konatiĝas kun alilandaj 
kongresanoj, atendas vin alia, pli grava problemo, pri 
kiu ne sufiĉe multaj esperantistoj konscias – internacia 
komunikado kun komuna lingvo sed sen komuna 
kulturo. Ĉi-foje mi alvenis al firma konkludo, ke komuna 
lingvo sola ne estas sufiĉa por signifohava kaj interesa 
dialogo preter la nivelo de supraĵa konversacio. Oni 
devas havi ankaŭ komunan kulturon, aŭ oni devas 
almenaŭ koni la kulturon de la persono, kun kiu oni 
interparolas.

Per “kulturo” mi intencas precipe pragmatikon, 
t.e. kiel oni uzas lingvon. Ekzemple, diversaj kulturoj 
havas diversajn kaj ofte tute malsimilajn strategiojn por 
peti pardonon (aŭ eĉ por eviti pardonpeton), humuro 
diferencas de kulturo al kulturo, kaj tiel plu.

Mi ne konstatas, kompreneble, ke mia juda pragmatiko 
konstante demandi (ofte retorike kaj ironie) kaj ŝerci 
spontane estas la plej bona, tamen mi ne ŝanĝas ĝin eĉ 
kiam mi interparolas kun iu el alia kulturo en alia lando. 
Mi devas konfesi, ke estis por mi malfacile kaj eĉ frustre 
prelegi publike kaj interparoli persone kun personoj, kiuj 
ne havas pli-malpli saman pragmatikon kiel mia.

Mi eĉ trovis, ke kvankam mi interesiĝas pri aliaj 
kulturoj, mi ĝenerale ne povas ĝui dialogon kun 
alikulturanoj en iu ajn lingvo, inkluzive de Esperanto, 
kiel kun judoj, kiuj konas la judan kulturon aŭ almenaŭ 
konscias pri ĝi, en la hebrea, la jida aŭ la juda angla.

Tiu ĉi nova eltrovo neeviteble kondukis min al la 
“danĝera” demando, kial do mi devas resti esperantisto 
kaj partoprenadi en la UK. Mi certe plu partoprenos, eĉ 
se ne ĉiun jaron, por konatigi aliajn kongresanojn kun 
aspektoj de la tradicia juda kulturo, kiun mi tre amas, 
speciale vidinte, ke multaj el ili interesiĝas pri tiu ĉi 
kulturo kaj eĉ admiras ĝin.

La fenomeno de krokodilado eĉ dum la UK
Kiam mi ankoraŭ loĝis en Japanio, mi provis partopreni 

en lokaj Esperanto-kunvenoj, tamen mi preskaŭ ĉiam 
seniluziiĝis, ĉar multaj homoj krokodilis en la japana pli 
ofte ol parolis en Esperanto! Mi devis ripeti konstante, 
ke se esperantistoj ne parolos Esperanton, neniu parolos 
ĝin, sed mi timas, ke tia peto ne plaĉis al ili. Do kiam 
mi vidis dum la Universalaj Kongresoj en Bjalistoko 
kaj Kopenhago multajn japanajn kongresanojn, kiuj 
krokodilis en la japana, tio nek estis novaĵo por mi nek 
ŝokis min. Tamen mi surpriziĝis vidi ankaŭ alianaciajn 
kongresanojn, kaj en Bjalistoko kaj en Kopenhago, kiuj 
restis en naciaj grupoj kaj parolis la nacian lingvon. Mi 
ne povas kompreni ilian motivon pagi grandan sumon 
da mono por veturado al la kongreslando kaj restado en 
la kongresurbo, sed ĉiam resti kun la samlandanoj kaj 
konstante krokodili en la kongresejo.

Ĉi-rilate ni, israelaj esperantistoj, povas fieri, ke ni 
malofte krokodilas, ne nur dum la UK sed ankaŭ en 
Israelo, eĉ kiam ne troviĝas alilandaj esperantistoj inter 
ni. Tiu ĉi diferenco devenas verŝajne de la diferenco en la 
koncepto pri la rilato inter lingvo kaj nacieco. Por certaj 
nacianoj iliaj nacia lingvo kaj nacieco estas neapartigeble 
ligitaj unu kun la alia, tiel ke ili havas psikologian 
obstaklon por paroli kun siaj samlandanoj en alia lingvo, 
tamen tiuj, kiuj ne uzas Esperanton en sia lando, ne povas 
ekuzi ĝin subite dum la UK. Por ni israelanoj (kaj judoj) 
ne ekzistas tia neapartigebla ligo inter lingvo kaj nacieco, 
ĉar ni havas diversajn denaskajn lingvojn.

Konkludo
Kiam oni skribas pri siaj impresoj pri la UK, oni ofte 

emas skribi nur pri pozitivaj aferoj, laŭdante ĝin. En tiu ĉi 
artikolo mi pritraktis tri ne tiel pozitivajn aspektojn de la 
tutmonda Esperanto-komunumo ĝenerale kaj pri la UK 
speciale, ĉefe ĉar oni ne ĉiam konscias pri ili kaj ne pensas 
objektive pri ili kaj iliaj kialoj. Tamen tiuj, kiuj pensus, ke 
mi nur grumblas, tute erarus. La tutmonda Esperanto-
komunumo kaj la UK ne ĉie estas “rozkoloraj”, sed ju pli 
da spertoj pri ili mi akumulas, des pli forte mi (ad)miras 
tiujn unikajn komunumon kaj kongreson. Mi eĉ dirus, ke 
tiuj, kiuj ankoraŭ ne travivis ilin, ne scias, kion ili perdas. 
Vortoj (miaj) ne sufiĉas por esprimi ilian unikecon.

Tsvi Sadan (Tsuguya Sasaki)

Estas tempo rekotizi por 2012!
Frua pago certigas la kontinuecon en la ricevado 
de tiu ĉi revuo. Krome, ĝi helpas la laboron de la 

Centra Oficejo kaj ŝparas monon al UEA.


