Kiel svisaj, danaj kaj aliaj esperantistoj
prisilentas la judecon de Zamenhof
Kvankam la funkciuloj de la koncernaj landaj asocioj certe scias, ke Zamenhof estis de juda
deveno, ili obstine prisilentas tiun fakton kaj daŭre skribas en siaj asociaj retujoj, ke Zamenhof
estis „rusa-pola kuracisto“ (svisa kazo) aŭ „pola okulisto“ (dana kazo).
Precipe en la svisa kazo tio estas kurioza, ĉar la koncernaj aktivuloj certe konas la ekziston de la
ampleksa Zamenhof-biografio de Andreas Künzli, kiun li verkis speciale por priskribi kaj emfazi
la judajn elementojn kaj facetojn de Zamenhof. Cetere, ekzistas ankaŭ aliaj Zamenhof-biografioj
en Esperanto, kiuj akcentas tun fakton. Evidente, tiuj biografiaj havis nulan influon en la Esperanto-movado. Oni do devas konstati, ke tiuj esperantistoj ignoras kaj tiujn biografiojn kaj la
fakton, ke Zamenhof estis judo.
Oni devas konstati, ke certaj e-istoj ankoraŭ ne komprenis, ke Zamenhof estis judo, kaj nenio alia
ol judo, do li ne estis polo nek ruso.
Kial Zamenhof ne estis polo aŭ ruso, mi klarigis en pluraj okazoj, ekzemple en la artikolo legebla
sub http://www.planlingvoj.ch/Esperanto_pola_heredajo.pdf.
Oni do devas bedaŭri, ke tiuj esperantistoj daŭre malatentas kaj ignoras la historiajn faktojn kaj
devas kritiki ilin pro tio. Judoj de la nuntempo dirus verŝajne, ke ĉe la prisilentado kaj ignorado de
la judeco temas pri (kaŝita) formo de la antisemitismo. En la sube montritaj kazoj ne estas klare, ĉu
tiuj esperantistoj intence prisilentas la judecon de Zamenhof aŭ ĉu ili faras tion, ĉar ili ne konas la
historiajn faktojn kaj simple regurdas la propagandon de la Esperanto-movado, kiu parolas pri la
„pola kuracisto Zamenhof“ jam de jardekoj. Ŝajnas ke oni povus skribi cent biografiojn pri Zamenhof kaj akcenti lian judan devenon, tio evidente ne helpus nek efikus, ĉar oni daŭre legas la miton
kaj legendon pri la „pola kuracisto“ Zamenhof, tiel ke en la Esperanto-movado kaj ekster ĝi restas
la kono (kaj malvero) de Zamenhof kiel pola aŭ rusa-pola kuracisto.
1 La svisa kazo

Vd. http://esperanto.ch/kurzfilmwettbewerb
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2 La dana kazo

Vd. https://dejo.dk/pri

3 La pola kazo
Jam antaŭ jaroj mi konstatis, ke en la koncerna retpaĝo de Pola Esperanto-Asocio oni skribis pri la
pola kuracisto Zamenhof. Post mia tiama publika atentigo oni tamen forigis la vorton „pola“ kaj
lasis nur „kuracisto“. La koncerna truo, kie troviĝis la vorto „pola“, estas ankoraŭ bone videbla.
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Vd. http://esperanto.pl
4 Kiel la germanoj „elegante“ solvis la ĝenan problemon
Kiel oni povas „elegante” solvi la problemon de la mencio de la judeco aŭ poleco de Zamenhof,
montras la germana ekzemplo. En la koncerna paĝo de la oficiala retujo de Germana EsperantoAsocio oni mencias nek la judecon nek la polecon de Zamenhof. Tio ankaŭ estas iom kurioza, ĉar
en Germanio oni lastatempe klopodas „normale“ trakti ies judecon, precipe se temas pri historiaj
faktoj. Ĉu do la germanaj esperantistoj intence malmencias la judecon de Zamenhof?

Vd. https://www.esperanto.de/de/enhavo/informi/was-ist-esperanto
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5 La ekzemplon de la germanoj sekvis cetere ankaŭ la esperantistoj de Aŭstrio (aŭ ĉu eble
inverse):

Oni do povas observi, ke la supre nomitaj asocioj forviŝis en siaj retpaĝoj ĉiujn judajn spurojn de
Zamenhof. Tio signifas, ke en tiuj asocioj oni ŝajne ne estas aparte interesata emfazi la judecon de
Zamenhof. Ĉar en la Esperanto-movado oni volas eviti la impreson, ke Esperanto ests juda afero.
Eble ĝuste pro la diskutoj en la pasinteco, ĉu Zamenhof estis judo, polo, ruso aŭ filo de Litovio, en
certaj Esperanto-medioj oni rezignas pri klara deklarado de la etna kaj nacia aparteno de Zamenhof. Fakte, Zamenhof deklaris sin „ruslanda hebreo“, sed en la Esperanto-movado kaj propagando
tiu deklaro neniam estis populara (ekzemple por tiamaj francoj „Ruslando“ kaj „hebreo“ estis
preskaŭ hororaj konceptoj); do oni preferis prisilenti ĝin, favore al la versio de la „pola kuracisto“
Zamenhof, kiu estis uzurpita unuavice de la polaj esperantistoj kiel polo, ĉar ili konsideris Zamenhofon „filo de la pola tero“, kiel kia Zamenhof fakte ankaŭ deklaris sin (cetere, kiel ŝtato Pollando
ne ekzistis en la vivotempo de Zamenhof). Ne nur en polaj medioj oni evitis mencii la judecon de
Zamenhof, sed ankaŭ la komunistoj, kiuj staris sub la impreso de la kontraŭcionismo, kiu estis
oficiale praktikata en ĉiuj komunisme regataj landoj, evitis emfazi ĝin. Do, kaj ĉe polaj naciistoj
kaj ĉe komunistoj, inter kiuj retroviĝis ankaŭ multaj esperantistoj, la subpremado de la mencio de
la judeco de Zamenhof falis sur fekundan grundon, fakte ĝis nun. Pravigon por tiu praktiko cetere
donis Zamenhof mem, kiu siatempe rekomendis en Francio, kiu estis trafita de antisemitisma
ondo, eviti la specialan emfazon de sia judeco. Do, la problemo estas efektive iom komplika.
Sed en la nuntempo la emfazado de ies judeco, ekzemple de Zamenhof, ne plu devus signifi
problemon (sed male honoron), malgraŭ daŭre vastaj antisemitismaj sentoj ĝuste en landoj kiel
Pollando, Germanio kaj Aŭstrio, kiuj povas esti nomataj klasikaj landoj de la historia antisemitismo (kvankam tie ekzistis ankaŭ klopodoj por integradi kaj asimiladi la judojn).
Mi ne esploris aliajn retujojn de Esperanto-asocioj, sed mi ne mirus, se ankaŭ en ili mankus indiko
pri la juda Zamenhof. Kaj mi estas certa, ke ankaŭ post tiu ĉi komento nenio ŝanĝiĝos.
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