
 

La defio de homaranismo 

Kiel Esperantistoj ni estas mondcivitanoj kun kosmopolita humanismo. Ni vidas kun teruro: la 

homaro aplikas pli da perforto, ol ĝi mem eltenas, kaj ĝi deziras pli da ama atento, ol ĝi mem 

donas. Ĉu homaranismo estas tio, kion la tutmonda komunumo senespere serĉas, sed ĝis 

nun ne trovis?  

Tamen, ne ĉiu Esperantisto akceptas la homaranismon kiel sian propran mondkoncepten.  

Mi supozas, ke preskaŭ ĉiu el ni honorigas la homaranismon  almenaŭ kiel provon fare de L.L. 

Zamenhof direkte al etika uz-instrukcio por la ĉiutago kaj politiko.  

Mia lingva regulo por ĉi tiu artikolo: la homaranismo estas rekomendo por homa konduto, 

kiu evitas la arbitrecon de ĉiuj ajn religioj. Ĝi ne estas religio. Ĝi ne postulas kredon. Kiel tia ĝi 

staras en la tradicio de la homaro. Skribante, ke ĝi elfiltras el la religioj iun „naturan 

religiecon“, mi celas al konstruiva etiko de konduto.  Tiu ĉi sukcesas per kiel eble plej vasta 

evitado de eldiroj pri iuj ecoj de dioj kaj/aŭ diabloj.  L.L. Zamenhof tion mem tute singarde 

formulis: 

„La plej alta al mi komprenebla forto, kiu estas la kaŭzo de ĉiuj kaŭzoj en la materia kaj 

morala mondo, mi povas vortigi per la nomo „Dio“ aŭ per allia nomo, sed mi konscias. Ke ĉiu 

havas la rajton prezenti jenan forton tiel, kiel tion diktas al li lia racio aŭ koro aŭ la doktrinoj 

de lia eklezio.” 

Ekzemplo: ĉe entombigo, same kiel ĉe la limigo de perforto, la homo povas deziri certan 

pietaton, laŭ Albert Schweitzer “respekton antaŭ la vivo“. Nomante tion „natura religieco“, 

mi celas la foreston de arbitraj nenaturaj premisoj ene de ĉiu ajn religio aŭ mondkoncepto.  

Sed en kio konsistas tiu ĉi arbitreco? Treege pridisputata demando!  Ĝuste ĉe tiu punkto 

ekkomencas la homaranismo per sia generale formulita mediacia provo.  

Nu, ni Esperantistoj ĝuas enorman praktikan sperton en la evitado de arbitreco. Estas nia 

kutimo, lerni lingvon, ĉe kiu ĉia arbitreco estis de la komenco evitata. Pro tio por ni 

mondkoncepto, liberigita de arbitreco, estas tuj evidenta. Ni ne miru: por ĉiuj aliaj homoj ĝi 

estas apenaŭ imagebla.  Jen la defio por ni. Ĉiuokaze kun la homaranismo ni havas globale 

utiligeblan rimedon.  Tiel ni havas la opcion, apliki ĉi tiun vizion al la estanteco. Por jena celo: 

ĉu nun, post cent jaroj, “ĝisdatigo” povas/devas okazi? 

Respondoj al aktualaj problemoj 
 
Jen kvin modelaj problemoj, por kiuj ni devus trovi respondojn: 
 

1. En teorio kaj praktiko: kiel ni povas surbaze de nia sperto kun cent jaroj da homaranismo 
doni al ĝi novan impulson? Kiel ni aktuale povas celkonscie apliki ĝin kaj reale videbligi ĝian 
vizion? 

2. Globale: la Esperantistoj renkontas unu la aliajn sen limoj kaj komune spertas kulturan 
multfacetecon. Kiel nia konduto povas esti vojmontra, por konvinki la homaron pri la ŝanco?  



 
               Ekzemplo: kiel ni povas per la homaranismo  kontraŭstarigi  al la agresema “batalo de la 
               Civilizacioj” de Samuel Huntington ion konstruivan?    

3.  Loke: Kiel ni povas venki la parte ĝenajn kverelojn en niaj propraj rondoj?  Kiel ni do povas    
eviti la stultajn vortbatalojn, ĵaluzajn sinpravigojn, nenecesajn konfliktojn kaj absurdajn 
kapricojn? Kiamaniere ni povas interkonsenti pri konstruiva rilato al la homaranismo, ne 
devante timi arbitrecon?  

4. En la lobikratio: La rigora politiko de la ekonomiaj kaj militistaj interesoj malkaŝas la 
bankroton de la tradiciaj religioj.  Monavido, kvankam rezignacie abomenata, disvastiĝas en 
la loĝantaro. Kiel la homaranismo  per sia strikta minimalisma etiko povas veki novan 
esperon? 

5. Meze de perforto: Kiel ni povas, antaŭ la fono de seninterrompa armado, krei turnopunkton? 
Kiel ni povas atingi efikan armadkontrolon? Kiel ni povas estigi konfidokreajn elpaŝojn? 
Esperantistoj transnacie pace interrilatas – ĉu tio povus esti modelo? Ekzemplo el la evolucio: 
formikoj havas “aŭtomatan bildon de malamiko”, ilia atakas unu la alian sen pac-intertraktoj, 
ekz. ruĝaj kontraŭ nigraj formikoj. Ankaŭ ni homoj estas dotitaj per tiaj refleksoj. 

6. Estas do defio de nia konscio, kiel ni povas supervenki la arbitrecon de la perforto-refleksoj  –  
evitante la estiĝon de nova arbitreco.  

 
La homaranismo ekde cent jaroj provokas utilajn respondojn. La defio por ni estas dense ligita kun la 
centra celaro de L.L. Zamenhof.  
 
 
Transvivado kiel homaro necesigas fundamentan ŝanĝon de konduto  
 
Klarigcele jen literatura ekskurso: Apartenas la miaj kutimoj, kiel navigisto de tempomaŝino viziti 
fremdajn civilizaciojn. Ekzemple mi bone memoras la laŭtan ridadon de la dinosaŭroj pri ni spirite 
mallertaj homoj – sed nur ĝis tiu momento, kiam mi raportis, kiel ni homoj inventis la teroron kaj la 
hororon. Tio komenciĝis per ĉiuj ĉi tiuj iloj, kiujn oni povas ankaŭ misuzi. Plej malbonaj estas la 
“malamikojn” supermezure detruantaj terorarmiloj. Estas demando de la starpunkto.  Tio jam 
komenciĝis per la kontraŭinsekta sprajo. Nia senrespondeca konduto kontraŭ kun-vivestaĵoj surprizis 
la dinosaŭrojn, ĉar ni detruas multe pli ol ni povas utiligi por ni. Mi provis klarigi al ili tiun ĉi konduton 
jene:  
Nia socio ŝanĝiĝas multe pli rapide ol niaj genoj.  
Tio neeviteble gvidis al streĉoj, kiujn la evolucio “ankoraŭ ne” povis malpliigi. Tio estas danĝera, ni 
devas reagi nun. Ĉu ekzistas entute kredinda espero je plibonigo de la situacio? Mi opinias, ke tiu ĉi 
celo povas esti alstrebata per arto kaj literaturo. Ĉe tio gravas gajni klaran vizion de realigebla 
estonteco.  
 
Unue gravas, kompreni la absurdecon de nia socio. Tiurilate Franz Kafka modele sukcesis. Pro tio mi 
kiel literaturisto diras: Ni plivastigu kaj precizigu la sociologion, aplikante al ĝi la elstaran 
imagokapablon de Kafka. Kiel unua paŝo ekzistas jam retpaĝo : www. soziologie-mit-kafka.de 
 
Klopodoj por helpa sociologio ne estas atingeblaj sen la opcioj, malfermitaj  per Esperanto kaj 
Espereligio. Mi rekomendas konstruivan plivastigon de la scienco en la senco de 
                                 
                                                                 sociologio per homaranismo 
 
Por moderna socio ni bezonas religion, liberigitan de ĉiu ajn arbitreco 
 
Interne de Esperanto ĉiuokaze la celo estas konata, forigi la arbitrecon el la cirkonstancoj, tiel i.a. el la 
rigidaj religioj de la nuntempo. Ni gvidiĝu per la delikataj strukturoj de natura religio. 
 



 
La tradiciaj religioj distingiĝas unu de la alia ĝuste pere de arbitraj ecoj. La arbitro (kapricaj dioj, “filo 
de Dio”, venĝo-anĝelo, Dio kiel aŭtoro de teksto ktp.) sonas trafe kaj konvinke. Ĝi estigas ŝajnan 
identecon, facile distingeblan de aliaj religioj. Tio sufiĉas por militista misuzo. 
 
Kun L.L. Zamenhof ni havas la esperon, ke la moderna homo povas lerni kondutmanierojn pli 
estetikajn. Elirante de de sia interna digno, la homo povus evoluigi konduton, positive efikantan al sia 
ĉirkaŭaĵo.   
 
Nuntempe la kutima ĉirkaŭaĵo de timoveko kaj perforto havas la aspekton de minaco per 
atomarmiloj, de teroro, de psikologia militstrategio, de elektronike stirataj armiloj ĝis al droneoj. 
 
La alternativo estus mondo de ama atento, de sentata reciproka simpatio.  Ekzemplo: Kiam ni vidas 
azilpetantojn, ni jam malsukcesis, ĉar nuntempe ĉia kompromiso estas malbona; sed se ni, kontraste 
al tio, preterlasus “interesojn” kiel ekz. armileksportojn, respekton al naftoeksportistoj, ni agus 
prevente.  
 
Por plibonigo en la senco de la homaranismo,  la libro “Wege aus der Gefahr” (“Vojoj el la danĝero“) 
de Carl Friedrich von Weizsäcker (Munkeno 1982) estas bonega helpo. Ĝi klarigas la tutmondan 
internan politikon kiel antaŭkondiĉon por la limigo de danĝeroj. 
 
Ni bezonos komunan internacian etikon kiel komunan bazon por globala paco.  La defio estas kvazaŭ  
reunuigo de la anĝeloj kaj la demonoj (en ni). Ĝi postulas radikal-diplomatian moderigon en la senco 
de la homaranismo. 
 
 
La homo bonfartas en sia propra religio 
  
La homo serĉas en sia tradicie familiara religio kaj sekurecon kaj protekton kaj ĝeneralan bonfarton. 
Li serĉas simbolan respondon al la realaj minacoj kaj stresfaktoroj. 
 
Por tio li bezonus religion, kiun li povas respekti kaj serioze apliki.  Sed la moderna homo volas 
simplan religion, analoge al la „Simplify your life“ („Simpligu vian vivon“), kun dozeto da mistika 
fascino, tamen kun evito de severa etiko. Tiamaniere estus facile eble, supervenki la neoliberalismon, 
la lobikratismon kaj la ceteran politikan arbitrecon, se oni komprenas la amon al la proksimulo en pli 
vasta senco kaj aplikus ĝin pli konsekvence. Krome globala interkonsento estas neebla pro la 
malsameco de la religioj. Politike ĉe multaj homoj fundamentalismo estas la sekvo.  
 
La disputo pro la homaj rajtoj montras, kiel malfacile kaj pene la homaro forlasas la politikajn 
sakstratojn de malnovaj kutimoj. Estas tamen konsilinde, kompreni la sanktajn skribojn (biblion, 
koranon, toraon, vedojn) kiel fabelojn aŭ legendojn, havantajn valoran simbolan signifon – se oni ne 
komprenas ilin laŭvorte. Ĝuste tion povas kaj devas peri la homaranismo. En tio la kultura diferenco 
de la legendoj konsistigas altan valoron. Tiu ĉi valoro povas krei familiarecon, sekurecon, hejmecon 
kaj inspiron. 
 
Nature la religia homo deziras justan harmonion por ĉiuj. Novaj religioj plejofte komenĉiĝis pace kaj 
konstruive ene de perfortema ĉirkaŭaĵo. Komence ili estis direktitaj kontraŭ arbitreco kaj poste 
preskaŭ  ĉiuj fariĝis rekte koruptaj. Ili ofte trafis en mortigan antagonismon. Tial la homaranismo ne 
volas esti konkurenca nek anstataŭa religio – sed rimedo por la interpaciĝo de la religioj.  
 
Multaj homoj efektive sentas la arbitrecon ene de la doktrinoj de la propra religio, tamen ne 
inklinante kulture forlasi la propran grupon.  Religiaj gvidantoj malfaciligas tion al ili, ĉar ili sentas sin 
minacataj, timas pro sia rolo. Ili insistas je la kredo en jena klasika formo, kiu neeviteble provokas  



 
problemojn kiel ekz. ksenofobion. Ne vere helpas, se ili donas la kelkaj malfeliĉuloj „azilon“ en 
preĝejo.  
 
La politika celo estas la revenigo de ĉia arbitreco al la natura religieco. Religioj plejofte malestimas la 
dogmojn de aliaj religioj, ĉiuokaze ilin ne agnoskas. Ili tamen povus agnoski fremdajn kulturojn, 
koncedante al la skriboj kiel legendoj certan antaŭvidan verecon. Por tio ili devus unue kompreni la 
proprajn skribojn kiel legendojn, kiuj povas en tute natura maniero enhavi krom dia saĝeco ankaŭ 
homan arbitrecon. Progresa teologio klare iras en tiun ĉi direkton.  
 
 
La globala krio je homaranismo 
 
En la aktuala numero 3/2015 de la revuo „Zeitschrift für innere Führung“ („Revuo por interna 
gvidado“) de Bundeswehr (germana armeo) en artikolo de Sabine Jaberg staras la frazo: „Religio 
momente furoras pli kiel fonto de perforto ol de paco“. Kontraŭ malmultaj fundamentalistoj kaj 
teroristoj staras tutmonde granda nombro da suferantoj kaj eĉ multe pli granda nombro da 
indignantoj. Ili krias je solvo de la problemo.  Kriante, ili ne aŭdas nin.  
 
Religio sen arbitreco estus forta kaj aminda. La konscienco, sekve de klaraj antaŭkondiĉoj, estu 
nesubaĉetebla, la amo, provizore nekutima, formu la tutan socion. Neniu estus ĝenerale akuzata kaj 
senkompate stigmatizata kiel pekulo. Spiritualaj tradicioj, vizioj, mistiko, voĉo de Dio en ni estas 
bonvenaj. La eklezia patro Aŭgustino antaŭ 1600 jaroj ornamis siajn religiajn ekstazojn per multe da 
alegorioj kaj fabelaj bildoj (Aurelius Augustinus: Aufstieg zu Gott (Supreniro al dio), PatmosVerlag 
(Patmos-Eldonejo) 2001). Kiu konas ties fabelece filozofiajn skribojn, deziras vivi kun ili. Tio al neniu 
malutilas, ĝis iu administrado ne faras el ĝi dogmon. 
 
Homaranismo distingas profanan arbitrecon disde sankta kulturo. La sekvo: surbaze de kerne 
komprenata mistiko fervoraj fundamentalistoj estas senmaskigataj kiel frenziĝintaj aktoroj, kiuj 
forlasis sian amatoran operetan scenejon kaj publike montras siajn karnavalajn kostumojn.  
 
Klare: vastskale akceptita religiozeco povas esti nur tio, kio estas komuna la ĉiuj religioj. Naturaj 
moroj, ekz. konduki homon ĉe naskiĝo, nupto, morto ktp. en ekzistencan kuntekston kaj aman 
akompanon, estas natura afero. Estu permesate al kristano, foje festi tian ceremonion en sinagogo 
aŭ moskeo, kaj memkompreneble ankaŭ inverse. Ad maiorem dei gloriam (je la pli alta gloro de dio). 
 
Malhelpoj estas iom post iom forigataj. Kiel infano mi spertis, ke en la lernejo ekzistis apartaj 
necesejoj por katolikoj kaj protestantoj. Tiaj refleksoj estas tipaj por la kompreno pri religio ĉe 
administradoj, kulturministerioj ktp. Tro multaj politikistoj ĝis nun naive kredas, ke la kredo devas 
sukcesi en sterila pureco. Tiupunkte ili estas fundamentalistaj kaj pro tio agreseme alergiaj kontraŭ 
ĉiuspecaj reformistoj, kiuj ilin volonte provokas.  
 
Ĝena arbitreco de ĉiu ajn kredo iun belan tagon estos globale agnoskata kiel neprogresinteco. Tio 
eble daŭros cent jarojn, sed sen tiu trarompo la transvivado de la homaro apenaŭ estos ebla. 
Homaranismo pro tio havas politikan rolon, simile al la homaj rajtoj, sed pli fundamentan, ekzistence 
pli vastan. 
 
Komuna religia kompreno estas la bazo por la tutmonda paco. La globala sopiro je vera, sincera, 
protektanta ŝirmiteco estas enorma. Ĝi povas iun tagon kiel lavango forigi la eksmodajn sociajn 
formojn. 
 
 
 



 
 
Estas nia defio, apliki kaj pluevoluigi la homaranismon. Estas belega tasko, ĉar ni ne devas inventi la 
solvon laŭ la premisoj de L.L. Zamenhof, sed ilin “nur” ĉiam denove konkrete kaj en komprenebla 
maniero apliki kaj bone klarigi. Tio estas farebla, sed pena laboro, tuŝanta la kernon de nia identeco.   
 
 
 
Nia elirpunkto estas iu vizio de – principe rememoro al – natura religio. En la nuntempo religio ne 
vere vivas en la koroj de la homaro. La eklezioj timas, perdi sian (en la kerno perturbitan) identecon. 
Kiel administrantoj de jam delonge koruptiĝinta moralo ili toleras multajn damaĝojn en ni homoj. Ili 
apenaŭ havas imagon pri tio, kiel per amo al la proksimulo oni povus kontraŭbatali la 
neoliberalismon. La timigita kredanto stokas riĉaĵojn kiel anstataŭaĵon por amo, kiu estus rekte ĝena 
por li. Li ne amas sin mem kaj per tio ankaŭ neniun alian. Aŭgustino diras: Por ke la animo trovu Dion, 
ĝi unue devas trovi sin mem”, ĝi devas supervenki la propran “alienatio”, sian memfremdiĝon. 
Aktuale la “moderna” homo suferas pli, ol se li atentus sian naturan religiozecon , trafe formulitan de 
L.L.Zamenhof: 
                        
                            Ni sentas la ekziston de Dio kaj lian voĉon en nia konscienco:  
                            amu vian proksimulon tiel, kiel vi volas esti amata. 
                                                             
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  


