Kiel L.L. Zamenhof estis vidata de la komunistoj
Komunismo kiel socia sistemo grandskale fiaskis kaj komunistoj, kiuj kredis je tiu ideologio,
grandskale eraris. Kelkaj inter ili konfesis la bankroton de la marksista (aǔ realsocialisma)
ideologio. Do iliaj asertoj, kiujn ili faris antaǔ 1989, nuntempe ne plu validas. Tamen, indas
rerigardi al la pasinteco, ĉar inter multaj marksistoj-komunistoj troviĝis ankaǔ esperantistoj.
Kiel Ulrich Lins en siaj studoj montris, la klasikaj socialistoj-komunistoj kvazaǔ ignoris la
demandon de la internacia helplingvo dum Marx kaj Engels ja esprimiĝis pri lingvaj aferoj,
sed ne en la senco de planlingvistiko; Semjon Podkaminer klarigis, ke Lenin plej verŝajne
nenion sciis pri Esperanto, ke Krupskaja estis kontraǔ Esperanto; kaj estas ĝenerale konate, ke
Stalin, kvankam li formulis teorion pri la estonta homa lingvo kiel unueca, universala,
persekutis kaj likvidis esperantistojn, ĉar li suspektis ilin pro kontaktoj kun eksterlando.
Tamen, en iuj landoj de la komunisma bloko la Esperanto-movado estis rehabilitita post 1956.
Ĉar kun siaj diversaj projektoj, precipe la internacia lingvo Esperanto kaj la homaranismo,
L.L. Zamenhof elpaŝis publike, li devis enkalkuli sufiĉe akran kritikon de diversaj flankoj.
Kiel oni bone scias, ne nur lia lingvo trovis kritikantojn, inter kiuj kelkaj iris ĝis la ekstremo
kaj fondis per Ido novajn lingvon kaj movadon. Kiam Zamenhof en 1906 publikigis sian
hilelismon-homaranismon, tuj aperis pluraj kontraustarantoj de tiu nova proponaro, en kiu
kelkaj el ili vidis novan religion kaj superfluan ideologion, kiu nur ĝenos la disvastiĝon de la
Esperanto-projekto mem. Do, Zamenhof decidis distingi la homaranismon disde Esperanto,
sed li kore kaj cerbe neniam rezignis pri sia granda etika programo, kiun li vidis intime ligita
kun la ideo la internacia neǔtrala planlingvo.
En ĉi tiu parte dokumenta studeto interesas nin unuavice la reagoj, kritikoj kaj komentoj de la
marksistaj-komunistaj esperantistoj dum jardekoj, ekde Drezen ĝis Murgin/Blanke ni diru, pri
la homaranismo kaj la ‚interna ideo’.

Ernest Drezen – Repuŝi la homaranismon de Zamenhof
La unua signifa kritikisto de la zamenhofa verko nomiĝis Ernest Drezen (1892-1937), laǔ etna
deveno latvo (,Ernests Drēziņš. ), rusiano, intelektulo-sciencisto, poste ŝtata funkciulo en
Sovetunio. En 1918 li membriĝis en la komunista partio. En la Esperanto-movado, al kiu li
aliĝis en 1910, li famiĝis kiel prezidanto de Sovetrespublikara Esperantista Unio (SEU) kaj
kiel kverelanto kun Eǔgeno Lanti de SAT, fondante propran Internacion de Proleta
Esperantistaro. Kiel hobia interlingvisto Drezen verkis la unikan ‚Historion de Mondolingvo’
(1931), kiel hobia movadhistoriisto li redaktis ‚Analizan Historion de la Esperanto-Movado’
(1931), kiel hobia lingvisto li kompilis ‚Skizojn pri teorio de Esperanto’ (1931), kaj kiel
biografo li skribis ankaǔ bioideologian studon pri L.L. Zamenhof (1929). La ĉi-lasta verkaĵo
interesas nin ĉi tie. Kiel marksisto-komunisto Drezen rifuzis la zamehofan homaranismon kun
la riproĉo al la adreso de la kreinto de Esperanto, ke tiu atentis nur la lingvajn kaj religiajn
aspektojn, sed ignoris la politikajn, ekonomiajn kaj la klasbatalon. Ĉi tiu sinteno de Drezen,
kiu logike devis esti kontraǔcarisma, esence influis liajn verkojn kaj kaǔzis, ke ankaǔ la studo
pri Zamenhof ricevis tordiĝon en la marksisma vojmontro, sed oni konsciu en kiu lando kaj
tempo Drezen tiam troviĝis. Por sia propra verkaĵo Drezen evidente baziĝis almenaǔ parte sur
la libro ‚Vivo de Zamenhof’ de Edmond Privat, el kiu li ĉerpis laǔsence frazojn pri
subpremataj popoloj, malriĉaj homoj kaj laboristoj. Sed Drezen referencis ankaǔ al la
biografio, kiun postlasis Leono Zamenhof (aperintan en Universo 1910), kie estas notite, ke
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lia frato interesiĝis pri diversaj sociaj demandoj. Post analizo de la zamenhofa idearo, Drezen
konkludis, ke Zamenhof nenion komprenis pri sociaj kaj politikaj problemoj, ĉar neniu de lia
ĉirkaǔaĵo povis klarigi al li la verajn kaǔzojn de la nacia kaj ekonomia subpremo, de la
intergenta antagonismo kaj de la reciproka malamo inter la etnoj. Pro tiu nekompreno de la
sociaj problemoj Zamenhof tiris la malĝustajn konkludojn kaj mem kontribuis al tio, ke lia
„socia idearo“ ne trovis akcepton.
Drezen konkludis jene: „Do la tuta idearo de Zamenhof estis ligita kun la problemo pri
Lingvo Internacia, kaj tial Zamenhof neniam sukcesis vidi iujn aliajn solvojn por la
„malbenitaj problemoj sociaj“ ol tiuj solvoj, kiuj metis sur la unuan planon la ideon pri
Lingvo Internacia.“
Kaj pri la interna ideo de esperantismo Drezen skribis jenajn frazojn:
(…) Malsukcesis tiuj sociaj ideoj, kiujn Zamenhof de la komenco mem intime ligis kun sia
lingvo. (…)
Sendube erara estis la ĉefa pretendo de la zamenhofa memuaro, ke „ne kaǔzoj ekonomiaj
kreas la intergentan malamon“.
Ĝuste tiuj kaǔzoj ĝin kreas. La ekonomia konkurado de diversnaciaj financistoj kaj
entreprenistoj estas ĉiam prezentata kiel konkurado inter nacioj kaj gentoj. (…)
Same eraris Zamenhof, kiam en 1913 li asertis, ke „lingva ŝovinismo estas unu el la ĉefaj
kaǔzoj de malamo inter homoj“.
(…) Zamenhof blindigita de siaj ideoj, ofte ne povis rimarki la ekzistantajn kontraǔdirojn
inter siaj asertoj kaj la vivo reala.
(…) Neniun vorton diris Zamenhof pri tio, ke la lingvo mem estas produkto de certa socio, de
certaj formoj de mastrumado kaj de socia produktado. La ideoj pri la lingvo, unuiĝinta kun la
nebula „interna ideo de esperantismo“ superregis en menso zamenhofa ĉion alian.
(…) Tial anstataǔ nebula esperantismo li decidis fondi pli klare difinitan filozofie-socian
movadon homaranisman.
(…) Tiujn ĉi ideojn zamenhofajn, kiuj kapablus nur fuŝi realan komprenon de la ekzistantaj
soci-fortoj, necesas repuŝi plej energie.
(…)

Efim Spiridovič – Zamenhof: Genia lingvisto venkita de etburĝeco
Apud Drezen, meze de la 20aj jaroj komencis enmiksiĝi en la sovetian debaton pri la teorio de
la lingva evoluo Efim Feofanoviĉ Spiridoviĉ (1891-?), juddevena ĵurnalisto kaj universitata
docento el Belorusio, pri kiu li aperigis tutan serion da artikoloj. Por Spiridoviĉ la historio de
la lingva evoluo disvolviĝis en kvar etapoj: post la etapo de dialektoj sekvis literaturaj lingvoj,
kiun sekvas la etapo de la mondhelplingvo, kaj je la fino de tiu ĉi evluo troviĝos la universala
lingvo de la homaro en la epoko de la komunismo. Al la lingvistoj Spiridoviĉ riproĉis, ke ili
ne rimarkis, ke kun la Esperanto-movado komenciĝis nova epoko de la lingvoscienco. Pro tio
Spiridoviĉ pledis por la plena neceso rekonstrui la lingvosciencon por atingi, ke la nova,
marksisma lingvoscienco integre konsideru ankaǔ la teorion de la internacia helplingvo.
En La Nova Etapo, n-ro 1/1932, aperis interesa artikolo de Spiridoviĉ (kiun Lins reeldonis en
Kioto en 1976).
Pri la lingva kreo de Zamenhof Spiridoviĉ skribis: „Zamenhof ne restigis sian lingvoteorion
en sistemigita aspekto. Li opinias, ke la ĉefaĵo por akcepto de internacia lingvo estas ne teoria
pridiskuto de la demando pri ĝi, sed praktika agado. Laǔvere, Zamenhof, ne estante
marksanom, ne povis science surbazigi tiun ĉi skemon pri evoluo de la lingvo. Pri la idea kaj
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socia flankoj de la zamenhofa verko, Spiridoviĉ agnosis, ke „Zamenhof komprenis, ke ĉiu
lingvo estas ‚fakto socia‘ kaj ke la lingvo internacia ne estas escepto. Kiel fakto socia, la
lingvo internacia povas esti nur sekvo de bezono pri ĝi flanke de internacia socia forto, por
kiu ĝi estus ilo de praktika komunikiĝo, organisme devenanta el la tuta evoluhistorio de tiu ĉi
forto, el ĝia politika mondkoncepto, el perspektivoj de ĝia disvolviĝo. Unuvorte, tiu ĉi socia
forto devas fariĝi portanto de la ideo pri lingvo internacia, siavice devenanta el la
evolutendenco de tiu ĉi forto al internacia unuiĝo de la nacioj kaj al ilia estonta kunfandiĝo.“
Kaj pri la ‚interna ideo‘: „Zamenhof firme konsciis, ke por la definitiva sukceso de lingvo
internacia tiu ĉi lasta devas troviĝi en la manoj de tia socia forto, kiu estus unuigita
internaciskale ne ekstere, sed formale, per aplikado de tiu ĉi lingvo, sed poer iu ‚interna ideo‘,
kiun li treege nebule imagis kiel ideon pri ‚tutmonda frateco de popoloj kaj klasoj‘. Venko de
la lingvo internacia devus okazi laǔ Zamenhof kiel rezulto de disvastiĝo kaj venko de tiu i
ideo. Kia do estas tiu forto, kiu venigos la mondon al unueco? Kiaj devas esti ĝiaj socipolitikaj principoj ? Tion ĉi Zamenhof estis neniam kompreninta. Li opiniuis, ke la
esperantistoj, dispolvigitaj tra la tuta mondo, estas jam tiu ĉi socia forto. Vidante, ke inter la
esperantsitoj, unuigitaj nur ekstere pere de la lingvo internacia, regas diversspecaj
antagonismoj – klasaj, naciaj, religiaj – li oponiis, ke oni povas per predikado de tiu ĉi interna,
ĉion paciganta ideo firme kunforĝi tiun konglomeraĵon de la klasgrupoj, el kiuj estis
konsistanta la movado por helpa liingvo internacia. El tiu ĉi devenas lia nelacigebla pacifista
predikado pri frateco de popoloj.“ Pri la pseǔdo-religio de Zamenhof, nomata homaranismo:
„La praktiko alportis kompreneble al tiu ĉi etburĝa revanto nenion krom disreviĝoj. La
burĝaro volonte akceptis la lingvon internacian kiel interligilon, sed restis surda kontraǔ la
pacifismaj alvokoj de Zamenhof. La ‚interna ideo‘ en manoj de hipokritaj reprezentantoj de la
burĝa Easperanto-movado fariĝis nur mensoga frazo, same kiel ankaǔ ĝenerala la ‚paco‘ en
buŝoj de la etburĝaro. Tamen la milito imperiisma senmaskigis la tutan falsecon de la burĝa
pacifismo. Hieraǔaj amikoj, kiuj ĵuris eternan fratecon kaj amon, hodiaǔ transofrmiĝis je
frenezah malamikoj. Ne helpis tie ĉi kompreneble ankaǔ Esperanto kun sia ‚interna ideo‘. La
tuta internacia unueco de la burĝaj esperantistoj disfalis, kiel ludkarta dometo. Zamenhof
trovis nenion pli bonan ol turni sin al la diplomatoj de la landoj militantaj, al tiuj ĉi
ĉefkomizoj de l’imperiismo, kun admonoj ne forgesi pri frateco de la popoloj. Kompreneble,
Zamenhof ne ricevis respondon kaj ne povis eĉ ricevi ĝin. Tia estas la tragedio de tiu ĉi homo,
kiu (...) ne scipovis elsalti el la kadroj de sia klaso: la genian aǔtododakton-lingviston venkis
etburĝeco.“ Tiel, Zamenhof restis por Spiridoviĉ „homo, ne komprenanta la klasbatalon, sed
treege suferanta pro la nacia dividiteco de la mondo“, li estis nur revulo, kiu revis pri la
estonta frateco de l’nacioj, sed kiu ne komprenis, „ke tiu ĉi frateco de l’nacioj en la tuta
mondo povas aperi nur en rezulto de klasbatalo post definitiva venko de la proletaro en la tuta
mondo.“ Konklude: „La plua disvolviĝo de la klasbatalo en la movado esperantista plene
evidentigis la tutan erarecon de la etburĝaj opinioj de Zamenhof.“. Konsekvence: „La proleta
movado por lingvo internacia, heredinte la lingvon Esperanto kaj la Zamenhofajn
komencetapajn evoluprincipojn de la movado por helpa lingvo internacia, tute nature forĵetis
la ‚internan ideon‘ de Zamenhof kiel senbezonana rubaĵon.“ Tiel Spiridoviĉ, kiu ja agnoskis la
zamenhofan „genian instruon pri helpa lingvo internacia“, „dialektike klarigis la neadon de la
‚interna ideo‘“.
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Detlev Blanke – Pri la „interna ideo“ de Esperanto kaj la paca mondo
En sia eseo de 1979 pri la ‚interna ideo‘ de Esperanto de 1979 (aperinta en Paco/GDR kaj
represita en hungara eldonaĵo en 1986) la germana lingvisto Detlev Blanke (*1941), siatempe
meza ŝtatfunkciulo de la GDR-sistemo, skribis, apogante sin sur la studo de Drezen pri
Zamenhof, ke Zamenhof ne povis kompreni, ke la konfliktoj inter la nacioj en Bjalistoko estis
sekvo de la carisma kolonia politiko. Oni ne tute komprenas, ĉu Blanke akceptas aǔ rifuzas la
„internan ideon“ de la esperantismo. En ĝi li vidas specon de lingvofilozofio, kiun li en
marksisma senco klopodis ligi kun la pacideo, kun la paciga rolo de internacia lingvo.
Kvankam Blanke komprenis, ke la esperantistoj verŝajne bezonas ian ideologion, li tamen
rifuzis la „internan ideon“ kiel „plene idealisma“, „mistikisma kaj nebula“ kaj postulis de la
scienco kaj ekstera mondo „objektivan kaj sobran aliron al Esperanto“. Li dubis, ĉu la
internacia Esperanto-movado povas permesi al si la lukson luktante por scienca agnosko en la
ekstera mondo kaj samtempe mistikismo en la movado. En tiu Blanke dividis sian opinion
certe ankaǔ kun nemarksistoj. Ekzemple la Esperanto-movado ne povas permesi al si tiun
lukson, ĉar la koncepto de la „interna ideo“ „baras la ekkonon de la veraj kaǔzoj de la
interhomaj kaj interpopolaj konfliktoj, militoj ktp. Kaj sekve malfaciligas la forigon de tiuj
kaǔzoj kaj malfaciligas, sekve, vere fruktodonan por la humanismaj idealoj de Zamenhof.
Krome ĝi malfaciligus „en la moderna movado vere efikan argumentadon por la internacia
lingvo Esperanto. La lingva diverseco (kaj la ignorinda religia diverseco) kiel ĉefaj kaǔzoj por
la interpopola malamo kaj konfliktoj kaj la aserto, ke Esperanto kiel lingvo estas mem
esprimo de ideologio aǔ enhavas en si iun ideologion estus absurdaj, ne nur laǔ marksismaleninisma vidpunkto. La rigardo al la pasinta kaj nuntempa internacia politika vivo klare
montrus, „ke ne primare la lingva diverseco kaǔzas militajn konfliktojn. La ekzisto de diversaj
sociaj klasoj, iliaj malsamaj rilatoj al la produktiloj, la antagonistaj (nesolveblaj) kontraǔdiros
inter tiuj klasoj, ili kreas la sociajn konfliktojn (=klasbatalo).“ Kaj: „Kiel estas konate,
kontraǔdiroj inter imperiismaj fortoj, stimultiaj per profitemo kaj ekspanisemo (=agresemo)
kondukis al la unua kaj dua mondmilitoj. La ĉefa kontraǔdiro nuntemoe reganta en la mondo
estas tiu inter la agresemaj militemaj fortoj de la imperiismo kaj tiuj de la socialismo kaj aliaj
pacemaj fortoj.“ Kiel ekzemploj servis krom la du germanlingvaj kaj koreaj ŝtatoj ankaǔ la
civila milito en Vjetnamio, kiu okazis „malgraǔ komuna lingvo“. Konklude: „Nekompreno de
la veraj movofortoj de la homa socio kaj la malĝusta kulpigo de la lingvaj baroj por la
konfliktoj objektive signifas fortigon de la konfliktigaj faktoroj. Krome la malĝusta imago, ke
Esperanto el si mem pro siaj ecoj estas pacigilo, kondukas inter la adeptoj de la lingvo al
pasiveco rilate al urĝaj mondaj problemoj kiel batalo por la paco, sekureco, malstreĉigo kaj
malarmado. Al la lingvo oni do atribuas iun funkcion, kiun ĝi ne havas. La lingvo ne kreas
sociajn strukturojn, sed tion i.a. la manieroj de la produktado, konsumado, varcirkulado kaj
proprieto je produktiloj. Sed kompreneble la lingvo havas influon je sociaj strukturoj. ktp.
Konsekvence: estas evidente, ke sociaj movadoj luktantaj por similaj idealoj, kiel ili estis
esprimitaj de Zamenhof (paco, justeco inter la homoj), kaj kiuj eventuale povus utiligi
Esperanton por siaj internaciaj kontaktoj, reagos skeptike aǔ eĉ ne prenas seriozaj
propagandistojn de Esperanto, kiuj reduktas la konfliktokaǔzojn ĉefe je la lingvaj fenomenoj.“
Fine la marksista ideologo Blanke ja kredas je la utileco de Esperanto, ĉu kun aǔ sen interna
ideo. Li finis sian kontribuon jene: „Pro tio kritika rilato kaj aprezo al la humanismaj ideoj de
Zamenhof, en la montrita senco kaj kiel tion faris E. Drezen, kaj la estimo de tiuj ideoj ne
povas malhelpi sed eĉ utili al la kunkonstruo de paca mondo, por kiu oni ankaǔ utiligu la
internacian lingvon Esperanto.“
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Canko Murgin – Progresemaj momentoj en la ideologio de Zamenhof
Inter la pli konataj esperantistoj troviĝis la bulgaro Canko Petkov Murgin (1921-1995), kiu
estis geografo kaj redaktoro de diversaj bulgaraj Esperanto-periodaĵoj kaj libroj. Li aliĝis al
Esperanto en 1938. En 1985 aperis en Sofio kajero kun liaj studoj, inter kiuj troviĝis la
artikolo ‚L.L. Zamenhof pri la interna ideo de esperantsimo‘. La internan ideon li nomis „unu
el la esencaj komponantoj en la tradicia ideologi-arsenalo de Zamenhof“. En sia studo li celis
trakti la demandojn: Kio la ĝi estas, de kie ĝi venas kaj kiaj estas ĝiaj funkcioj kaj destino ?
Laǔ Murgin, Zamenhof „enorme tragradingis la planlingvan influon por solvo de la
fundamentaj soci-problemoj en la internacia vivo“. Kaj: „Komence Zamenhof atribuis al la
interna ideo efikon de panaceo kontraǔ la sociaj difektoj de kapitalismo. Li supozas, ke
paralele kun la vastigado de Esperanto en la internacia afero el ĉiu interkonsiliĝo kreskos
firma interkonsentiĝo fare de la nacioj kaj ŝtatoj. La efekto el tiu grandskala kaj stabila
interkonsentiĝo estos malebligo de militoj kaj starigo de eterna paco en la internacia vivo.
Sekve de tio estos solveblaj ĉiuj aliaj soci-problemoj. Tial la interna ideo estas konsiderata
kiel esperantista pacifismo. Sian pacifisman mondkncepton Zamenhof plej elokvente kaj
sinteze esprimis en la poemo ‚La Espero‘, kiu poste fariĝis la himno de la ĝenerala Esperantomovado: „...komprenante unu la alian la popoloj faros en konsento unu grandan rondon
familian“. Tiel Zamenhof fariĝis la subtenanto de la interna ideo de esperantismo, alivorte
estas portanto de specifa pacifismo idealo pri unuigo de la homaro per kreskanta uzado de
Esperanto en la internaciaj kaj interŝtataj rilatoj.
Laǔ Murgin komence de la 20a jarcento la pozicio de la interna ideo estis subfosita pere de la
kontribuo de iuj el la laboristaj esperantistoj, kiuj prezentis al la esperantistaro kaj al
Zamenhof la problemon ‚milito – paco‘ laǔ scienca vidpunkto. Zamenhof mem, eliminante la
analizon de la interna ekonomia strukturo de iu ajn nacio aǔ ŝtato, ne sukcesis ekspliki la
efektivajn kaǔzojn pri la militoj kaj pri la militismo parte. Zamenhof konjektis pri sia erarvagado en 1895, sed nur post aro da diversaj instigoj li komencis ĝin parte superi ekde 1905.
Kvankam la agado de Zamenhof por strikta plibonigo de la internacia vivo restis tiutempe
preskaǔ sen pozitiva rezulto, tamen Murgin agnoskis, ke tiam la pacideo estis enkondukita en
la Esperanto-movadon. Kial 1895 ? Murgin skribis: En tiu jaro la aǔtoro de Esperanto bilancis
la rezultojn el la eventoj dum la mallonga periodo de Esperanto-movado kaj li amare
konstatis, ke la apciga funkcio de Esperanto estas ĥimera. Zamenhof atendis starigon de paco
inter la nacioj kaj ŝtatoj, sed samtempe li estis ege surprizita pro manko de paco, konkordo kaj
kunlaboro inter la esprantistoj mem.
Murgin, kiu faris provon periodigi la historion de la interna ideo, karakterizis la duan starigon
tiel: „La dua stadio de la interna ideo estas mallonga. Ĝi ampleksas daǔron de sep jaroj (19061912). Dum tiu periodo Zamenhof starigis tre aplomban pledon favore al la interna ideo,
plejparte en siaj kongresparoladoj. Dum tiu periodo la interna ideo esast uzata kiel sinomino
de homaranismo. La pledo por la interna ideo aperas haste, preskaǔ subite, ĝi brilas enorme
nur dum kelkaj jaroj kaj denove dronas en forgeson. LA interna ideo de la dua stadio estas
kompleksa kaj komplika, tiam malfacile difinebla. Ĝi ne identas senescepte kun la iama
interna ideo, kiu naskiĝis kun Esperanto. Post 1895 la interna ideo estis provizore minacata
pro konkurenco fare tre pretendema ravalo – la hilelismo, detale formulita dum la jaroj 18961901 kaj aperinta libroforme en 1901, sed ĝi tamen estis efemera kaj nevivipova. La fruan
internan ideon, kiu estas esperantista pacifismo, alte ŝvebanta kaj sen reala fundamento, oni
aprezas kun pardonema indulgo. Oni eĉ ŝatas romantike ĝin pro tio, ĉar ties apero heroldas
ĝenerale pri naskiĝo de la pac-ideo inter la esperantistaro. Ĝenerale tamen la Esperantomovado kune kun sia interna ideo (esperantista pacifismo) estis ĝis la jaro 1905 unu el la
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internaciaj movadoj kun progresema tenedenco en sia disvolvo. Ĝi ankaǔ aldonis sian
modestan kontribueton al la problemo por revizio de la internaciaj kaj interŝtataj rilatoj
konforme al la principoj de amikeco kaj frateco, bazitaj sur justeco kaj egaleco de ĉiuj rasoj
kaj nacioj. Tamen la esperantistia pacifismo en la kontraǔimperiismaj revolucioj estas politike
anakronisma kaj ideologia misgvida. Tia estas la dialektita esenco de la tiusenca interna ideo.
Ĉe Zamenhof la popularigo de la homaranismo (sinonimo de la interna ideo) estas nur etapo
en sia esplorproceso dum la serĉado de konvena ideologio por la Esperanto-movado. Post lia
morto (1917) iuj sociaj movadoj kaj organizoj spekule misuzis tiun esplor-momenton en la
vivo de Zamenhof pri siaj grup-egoismaj konsideroj por propraj utilo kaj celo. Pri la
organizoj, kiuj laǔdire mizusis la internan ideon, aǔ la pacideon de Zamenhof, evidente temis
pri Pacifisma Esperanto-Organizo kaj la Esperanto-Soceito ‚Konkordo‘ en Varsovio. La
samon Murgin riproĉis ankaǔ al la juda esperantisto Imanuel Olŝvanger, samtempe menciante,
ke G. Demidjuk alarmis pri la erara maniero de la traktado de la interna ideo.
Laǔ Murgin la heredantoj de la pacideo estas ĉiuj progresemaj homoj, movadoj, organizoj,
ŝtatoj. En la Esperanto-movado aktualiĝis la interna ideo, kies malnova senco de esperantista
pacifismo iom post iom estis substituita per aktiva pacdefendo, per konkreta batalo kontraǔ la
faŝismaj kaj imperiismaj fortoj pro la preparata nova (dua) mondmilito. Du konkretaj
ekzemploj de tiaj organizoj estas la bulgara Esperanto-movado, kiu agas sur la platformo de la
popolfronta kontraǔfaŝismo. La dua estas Mondpaca Esperantista Movado (MEM), starigita
en 1953 en Aǔstrio, kiu konigas la progresemajn kaj humanecajn esperantsitojn el la landoj de
la reala socialismo. La MEM-anoj estas la legitimaj heredantoj ne nur de la Lingvo Internacia,
sed ankaǔ de ĉiu racia garjneto el la Zamenhof-ideologio. Tiel, laǔ Murgin, la interna ideo
metamorfozis de la esperantista pacifismo al la aktiva pacdefenda batalo kontraǔ la faŝismo,
kontraǔ la imperiismo kaj kontraǔ ties militarismoj. En la personeco de MEM kaj ties
presorgano ‚Paco‘ la pac-streba testamento de d-ro L.L. Zamenhof trvis, laǔ Murgin, sian plej
nelacigeblan realiganton kaj perfektiganton.
Mankas ĉi tie la spaco detale komenti kaj pridiskuti la suprajn skribaĵojn de kvar ĉefaj
ideologoj de marksismo-komunismo kaj esperantismo Drezen, Spirodoviĉ, Blanke kaj
Murgin. Sed el ĉi tiu prezento de dokumentitaj eldiroj eblas konkludi jenon: La marksistojkomunistoj principe repuŝis la ideologian flankon, do la homaranismon kaj la ‚internan ideon’
de L.L. Zamenhof, ĉar ĝi ne estis parto de la marksisma-leninisma koncepto. Maksimume la
kerna pac-ideo de la doktrino de Zamenhof estis akceptebla, sed nur subjektive – kaj uzurpita
de la komunistoj, kiuj kondamnis la ‚kapitalistojn’ kaj ‚imperiistojn’. Kontraǔ la lingvo
Esperanto kiel tia la komunistoj ŝajne ne plendis. En Sovetunio esperantologio kaj
interlingvistiko servis kiel scienca objekto (dum la Esperanto-movado estis suspektata), en
landoj kiel ekzemple Bulgario ĝi servis al la ŝtata propagando kaj estis flegata kadre de
oficiale subtenata asocia vivo, en GDR iomete ambaǔ. Post la falo de la komunismo en
orienta Eǔropo en 1989-91 la Esperanto-movado fariĝis tre malforta kaj afero de privatuloj,
kaj ŝajne neniu plu parolas pri marksismo-leninismo, same kiel ŝajne ankaǔ neniu plu parolas
pri homaranismo kaj „interna ideo“ de Esperanto, kiun la komunistoj provis almenaǔ iel savi,
kvankam uzurpe nur por propraj ideologiaj pravigoj kaj bezonoj. Cetere, la judeco de
Zamenhof restis pli malpli tabua en la orienta bloko – sed tio estas alia historio.
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