
S
e
n
n
a
c
i
e
c
a
 

Sennacieca Asocio Tutmonda
67, Av Gambetta FR - 75020 Paris

Sennacieca	  Revuo	  estas	  eldono	  de	  SAT	  	  --	  8€

Pirenea	  urso

La	  laboristaro	  kaj	  la	  esperanto-m
ovado

Esperanto	  -	  pri	  kio

Lorca

Erasm
o	  de	  Roterdam

o

revuo

Religio	  kiel	  faktoro	  de	  progreso

La  abato  kaj  la  klerulino  

La  frenezulino  



Enhavo
3-  Esperante  pri  kio,  efektive  ?  

12-  La  laboristaro  kaj  la  esperanto-movado  

20-  Religio  kiel  faktoro  de  progreso  (en  la  pasinteco)  

29-  Iom  pri  Deziderio  Erasmo  el  Roterdamo    

33-  La  abato  kaj  la  klerulino  

37-  La  popolstilo  en  la  poezio  de  Lorca  

45-  La  frenezulino  

Sennacieca Revuo

Redaktantoj - Kre!o Barkovi", Robin Beto, Vincento Charlot, Tonyo Del Barrio, Jomo Ipfelkofer, David 
Kelso, Djemil Kessous, Petro Levi, Vinko Markovo, Grazina Opulskiene, José Maria Salguero (Kani), 
Franciska Toubale. Enpa#igas Jakvo. 
Ekspedejo de Sennacieca Revuo: adreso de S.A.T.. 
Tekstojn vi sendu al: Sennaciulo@telenet.be - a$ al Jakvo Schram Hof ter Bekestraat 49. BE-2018 
Antwerpen

Ricevitajn manuskriptojn oni ne resendas.                                                 

Imprimé par :  TROISA, 4 rue Théodule Ribot,  FR-75017 Paris. Aperas unu foje jare kiel suplemento de Sennaciulo. 
Le directeur de la Publication: Jacques Bannier; Prezo 8%
Autres pays/aliaj landoj : peti la tarifon de nia peranto a$ de la SAT-Centro.
Dépot légal à la date de parution. N° CPPAP  0510 G 86567



Sennacieca Revuo 2011

	  3

Esperante  pri  kio,  efektive  ?
Esperanto  estas  la  sola  laborlingvo  de  

SAT,  kiu  tial  estas  esence  per-esperanta  

Unua  
Libro

radiko  esperant’   Unua  
Libro  !]

Tiu  nocio,  do,  ‘esperi,  esperanti’  

estu  adoptita,  la  Fina  Venko

estas  nur  komunikilo,  adoptinda  de  la  

ajna  lingvo,  povas  ekzisti  sen  specialaj  

konceptoj,  valoroj,  idearo,  ideologio  

‘ideologio’  ne  en  politika  senco,  sed  pli  

interalie,  vivis  en  Parizo  dum  la  1920-

insistis  hejme  paroli  nur  Esperanton,  

estas  ideologio  !”

Iuj  fakuloj  ja  argumentus  ke  lingvo  

ekkapablis  pensi  simbole
ekpovis  pensi  pri  malsato  kiam  ni  ne  

Tia  simbola  pensado  ebligis  al  la  homa  

estas  ne  nur  komunikiloj,  sed  kunportas  

pietas,  pietatis,  

instruanto  klarigis  ke,  kvankam  oni  uzas  

la  vorton  tiusence  en  kristana  kunteksto,  

bone  memoras,  rilatis  al  ia  deca  respekto  

al  la  tradicioj,  la  moroj,  de  la  komunumo,  

ludokampo’    -    havas  signifon  multe  pli  

le  mot  juste  

    

ideojn,  la  valorojn  de  aliaj  kulturoj  ?

Pri  tiu  demando  Zamenhof  mem  tute  

mondon  pli  pacan,  pli  bonvolan,  pli  
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estis  kvar  distingeblaj  komunumoj,  kiuj  

jaroj  mi  demandis  min,  kial  li  menciis  

tiujn  kvar,  ellasante  la  belorusojn  kaj  

mi  konstatis  ke  la  kvar  nomitaj    -    

hebreoj,  poloj,  rusoj,  germanoj    -    posedis  

kaj  proprajn  lingvojn  kaj  proprajn  

kun  la  rusoj  la  ortodoksan  religion  (la  

belorusa  lingvo,  cetere,  tre  parencas  la  

rusan),  dum  la  litovoj  dividis  kun  la  poloj  

la  katolikan  religion  (la  litova  lingvo  

tamen  malmulte  parencas  la  polan!)  Por  

Zamenhof,  mem  hebreo,  la  kunstaro  

por  hebreo  en  tiu  tempo,  en  tiu  loko,  la  

aparta  identeco  konsistis  en  kaj  ilia  aparta  
lingvo    -    la  jida    -    kaj  ilia  aparta  religio,  

Jen  la  modelo  en  la  menso  de  juna  

klaran  distingon  inter  ruso  (gento-lingvo-

Tial,  por  Zamenhof  estis  nedisigeblaj  

lingvo  kaj  religio    -    kaj  religio  estas  

Esperanto  estis  por  li  veturilo,  nura  

Zamenhof  la  distingo  inter  religio  kaj  

politiko  estis  malpli  klara  ol  por  ni  

estis  ‘ateisto’  (eble  liberpensulo,  pli  

Torao    -    parolas  pri  socia  ordigado    -    

de  la  komunuma  vivo    -    pli  ol  pri  

Homaranismo  ne  estis  rivalo  al  la  grandaj  

ponto
kristanoj  kaj  islamanoj,  kaj  judoj  kaj  

hindoj,  povus  esti  samtempe  ‘homaranoj’,  

ortodoksuloj,  luteranoj,  kalvinistoj,  

Verdire,  li  neniam  tre  klare  detaligis  

la  jarmiloj,  ia  kerna  interkonsento  pri  

La  ‘realistoj’  de  la  movado,  tamen    

-    grandparte  francoj  kiuj  tre  konsciis  

la  hebreecon  de  Zamenhof  kaj  ties  

efektive  malpermesis  ke  li  parolu  pri  

efektive  la  esencaj  elementoj  de  la  tiel  

nomata  ‘Interna  Ideo’,  ia  minimuma  

pri  demandoj  politikaj,  religiaj  kaj  

gandia  modelo,  pri  mondcivitaneco  kaj  
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mondfederismo,  sed  malmulte,  malofte  

kaj  homaj  rajtoj,  kaj  oponado  al  

homrajtoj  estas  por  nia  laboro  esenca  

en  la  historio  de  Esperanto  estas  nia  

Lanti  estis  maldekstrulo,  dum  kelka  

kapitalisto  kaj  sennaciisto,  kiu  iom  
  favoris  ian  

havas  plej  klaran  ideon  pri  kion  oponis  

Lanti    -    l’Anti
klaran  komprenon  pri  kion  li  proponis  

deklaraciojn  kaj  manifestojn  de  

la  Esperanto-movado  al  demokratio,  

plurlingveco,  lingvaj  rajtoj,  lingva  

vere  ?

La  deklaracioj  de  la  SAT-kongresoj,  

kompreneble,  estas  konstante  pli  specifaj  

kaj  envortigi  la  ideojn,  la  valorojn  


