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Bakonduko 

I 

Respondante al la pliforti~anta bezono organizi kaj kunordigi 
la internacian eciencan epertinterfan~on kaj eeploradon pri 
interlingvistiko/eeperantologio Centre Laborrondo Esperaria en 
Kulturligo de GDR (Fakgrupo interlingvietiko/esperantologio) 
okaz.igis de 17a ~is 23a de aprilo 1978 en Ahrenshoop (norda 
GDR) internacian seminarion pri la temo "Sciencaj aepektoj 
de Esperanto". 31 partoprenintoj, fakeksper·toj el Bulgario, 
CSSR, GDR, Ebngario, Jugoelavio, Pollando kaj Rumanio resumis 
en 31 prelegpj kaj pli ol 150 diekutkontribuoj multajn gravajn 
atingojn, vidpunktojn kaj eeplorproblemojn el la kampoj .de in
terlingvistiko kaj eeperantologio. Oni a6ekultis jenajn prele
gojn "Scienca okupi~o pri planlingvaj problemoj kaj la Eepe
ranto-movado" (d-ro D. Blanke, GDR), "Sistemo de la internacia 
lingvo-uzo" (d-ro A. Rfitkai, Hungario), "Sociologio de la lingvo, 
eociolingvietiko, interlingvistiko" (d-ro J. Le'fk, Pollando), 
"llletodoj por taksi kaj kompari eeneralajn planlingvojn" (in~. 
A. MUnnich, Hungario), "Kelkaj etnologiaj problemoj kaj inter
ling.vistiko" (d-ro J. Jermai', CSSR), "Problemoj de movad.histo
riaj esploroj" (d-ro A. Rfitkai, Hungario), "Problemoj de do~ 
mentado, informado kaj bibliografiado sur la kampo de inter
lingvietiko kaj esperantologio" (Lic. M. Oivoje, Jugoslavio), 
"Interl;i.ngvistiko en Bulgario, OSSR, GDR, Hungario, Jugoslavio, 
Pollando, Rumanio, USSR" (prof. d-ro s. Ougev, d-ro J. Jermsi', 
d-ro D. Blanke, d-ro I. Szerdahelti, M. Oivoje, Mag. J. Uspiens
ki, prof, d~o F. Bociort), "Pri la lingvistika priskribo de 
Esperanto" (d-ro I. Szerdahelti, Hungsrio), "Modelo de la Espe
rantsj leksoformoj" (d-ro J. Le'fk), "Komparo de etnolingvo kaj 
planlingvo" (d-ro D. Blanke), "Eblecoj kaj malfaciloj de inter
kompreno por parolantoj,kies gepatraj lingvoj apartenae al mal
samaj fonologiaj sistemoj" (prof. s. ~ev, Bulgario), "Cu op
timuma sonsistemo? Eblaj metodoj ser!i optimumojn en la inter
hoiDa perbuta komunikado" (T. Vaeko, Hungario), "Ie beza kaj 
minimuma Eeperanto-vortaro" (prof. A. Boia, Rumanio), "Prezento 
de kulturo per Esperanto" (prof. d-ro F. Bociort, Rumanio), 
"i'eknikaj vortaroj en Eeperanto - problemoj de fakterminologio 
en Esperanto" (d-ro L. Fritsch, CSSR), "Problem,oj de la prak-
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tika apliko de Esperanto kiel lingvo de la scienco" (d-ro A. 
Mathe, Hungario), "0efaj direktoj de la agado por evoluigi la 
sciencan kaj fakan aplikadon de Esperanto" (d-ro o. Baszpra, 
Hungario), "Problemoj kaj taskoj de eaploro de la scienca eape
rantlingva libro" (Mag. I. Brachelt Pollando), "ISAE-aplikado 
de Eaperanto" (d-ro J. Kavka, OSSR), ne 8eeatia persone), 
"Komputado kaj lingviatiko" (in2. A. LIUnnich), "Esperanto kiel 
objekto de komputiloj" (d ... ro P. String, GDR), "La pedagogia 
valoro de Eaperanto kiel lerneja studobjekto" (d-ro I. Szer
dahel:yi), "latinidaj planlingvoj el la vidpunkto de latiniato" 
(d-ino v. Barandovskl, OSSR). Krome d-ro E. Krauae (GDR) pre
legis diapozitive pri la aziaj landoj de li vizititaj. D-ro 
D. Blanke informis pri CED. Prof. Boia el Rumanio prezenti& 
anka~ resumon de tre interess studo de Conatantin Dominte el 
Bukurelto "Fonostetistikaj rimarkoj pri Eaperanto", kies plena 
teksto probable aperis en la nova numero de la revuo "Eaperan
tologio". 
Ne nur la alta nivelo de la prelegoj kaj diakutoj aed anka~ 
la intensivaj du- kaj plurflankaj rilatoj inter la fakkolegoj 
alportis por eiu konsiderindan fakan gajnon. Kiel aubatrekia 
prof. d-ro v. Palkenhahn, la gvidanto de la fakgrupo interling
viatiko/esperantologio ee CLE, la gastiganto havia ka~z~n tre 
ege danki alla partoprenintaj fakkolegoj pro la granda inte
lekta kontribuo, kiu faria la seminarion vere aukceaa. 
La partoprenintoj akceptis leteron aenditan al prof. B. Popo
vi8 (Jugoslavio), longjara prezidanto de ISAE kaj 8efredak
toro de "Scienca Revuo", en kiu ili dankia al li pro la grava 
ferita scienca laboro. Oni krome akceptia rekomendan deklaron 
(~idu parton IV: Aldona,oj). 
La seminario havis aufi8e fortan internacian efton. La 8efre
daktoro de "Budapelta Informilo" d-ro Math5 afablis publikigi 
la dokumentojn de la aeminario kaj presis resumojn de la plej 
multaj prelegoj .• Anke~ aliaj Eaperantaj revuoj raportia. 
Ekzemple en "Vo8o", Jugoslavia Eaperanto-revuo, n-ro 3/78 ni 
povis legi, el la plumo de Marinko Gjivoje, unu el la tre ak
tivaj partoprenintoj de la aeminario: "La aeminario vera havi• 
tutmondan ~ignifon ne aole la~ la temoj pritrakt1taj sed anka~ 
la~ la nombro de kompetentaj fakuloj kaj acienculoj, kiuj ak-' 
tive partoprenia 2in ••• La aaminario aukcesia ne aole prezenti 
la 8efajn problemojn de interlingviatiko kaj da eaperantologio, 
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aed anka6 aigDi la plej gravajn direktojn de la scienca agado, 
kiuj estas plej ur~e prilaborendaj." 
Redaktoro Jerzi Uspienski, la konata po~ ~urnalisto, prezentis 
raportojn pri la seminario en Radio Varsovio. En GDR aperis 
raporto, kune kun informoj pri la I-a Internacia Interlingvi
stike Konferenco (24. - 28. julio 1978 en Budapesto) en la 
presti~a lingvistika revuo "Zei tschrift 1'Ur Phonetik, Sprach
wissenschaft und Koi!IIDunikationsforschung"(N-ro 2/198o ). 

II 

1978 entute estia seminario-ri!a jaro. P.ro tio ni menciu anka6 
krom la Interlingvistika Konferenco en Budapeat, la seminarion 
"Apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko", kiu okazis la 
7-an kaj 8-an de oktobro 1978 en 2ilina kaj estis organizita 
de la scienc-teknika sekcio de la Asocio de Esperantistoj en 
Slovaka Socialiama Reapubliko. (lam aperis la kompleta 81-pa~a 
·prelegomaterialo) Anka6 la 1-a Internacia Eaperantolo~ia Kon
ferenco, en la kadro de la 63a Universala Esperanto-Kongreso 
1978 en Varna, meritaa mencion. A6akultiftis 9 prelegoj. En 
Pollando okazis studentaj sciencaj seminarioj, en Rumanio (Ti
miqoara) oni aran~is sciencajn prelegojn kaj decembro 1978 
okazis la unua jarkunveno de la nove fondita Amerika Asocio 
por Esperantaj studoj en Novjorko. 
Kompreneble, anka6 jam pli frue okazis interesaj sciencaj se
minarioj. 
Valoras mencii, ke la internacia lingvistika simpozio "Espe
ranto kiel lingvistika bazo de universala gramatiko kaj de 
metalingvo kaj kiel universala lingva fenomeno" de 4-a ~is 
6-a de aprilo 1975 en Kumrove~/Jugoslavio, denis iom da in
stigo al Centre Laborrondo simile provi. Pri la Simpozio de 
Kumrove8 aperis libro (257 p.). Anka~ la interlingvistikaj 
konferencoj en Paderborn/FRG, kiujn organizas 8iujare prof. 
H. Frank,apartenas al tiu speco. 
En USONO "Modern Language Association" 1972 - 1977 !iujare 
anka6 aran~is scie~cajn ~eminariojn pri Esperanto. Beda6rinde, 
ofte multaj interesaj prelegoj kaj valoraj materialoj restas 
nekonataj ear mankas ebleco ilin publikigi. Pro tio, e~z., 
oni nur malmulton scias pri diversaj, ftajne interesaj, inter-



4 

lingvistikaj seminarioj, kiujn organizia polaj studentoj. Ou 
ni povaa pemeai al ni la lukson,elapezi intelektan energion 
aen r1ta1 la rezultojn por plua fruktuzo? 

III 

La seminario de Ahrenshoop en GDR mem havia tre intereaan 
sekvon en GDR. En la sama loko Centre Laborrondo Esperanto, 
denove en aprilo (16. - 19. 4. 1979) organizis "Seminarion 
pri Interlingvistiko" por lingvistoj de universitatoj kaj alt
lernejoj el GDR, utiligante la spertojn kaj aciencajn ekkonojn 
de la internacia el la paainta jaro. 
Oni invitis eiujn universitatojn kaj altlernejojn de GDR aendi 
interesitajn lingviatojn al tiu seminario. La invito eatia 
riska eksperimento. Ci eatis testo: 
1. Ou entute reagos la lingvistoj? 
2. Se jes, eu la fakgrupo povos esti kapabla partnero en pre-

legoj kaj diskutoj? 
3. Kiaj estoa la sekvoj de la seminario? 
Ee se neniu lingvisto estus ali~inta al la seminario, la in
formmaterialo pri la temo (i. a. ampleksaj tezoj) almena~ 
atentigus pri la ekzisto de acienca okupi~o pri la monda ling
vo problemo, pri interlingvistiko, pri Esperanto. La testo 
donis surprizajn rezultojn. Anonci~is multa pli ol la kapacito 
de la seminario kapablis akcepti. Partoprenis entute repre
zentantoj de 4 universitatoj, 3 pedagogiaj altlernejoj, 4 in~ 
Renieraj altlernejoj, 2 pliaj altlernejoj, de la Akademio de 
la Sciencoj de GDR, de du centraj institutoj, komputila esplor
centro (Robotron - Dresden) kaj de Akademie-Verlag (Lektorato 
Lingvistiko). le 27 lingvistoj kaj 5 membroj (d-roj Blanke, 
Dahlenburg, String, SchUler, ĦuBner) de la fakgrupo interling
vistiko entute a6skultis 11 prelegojn kaj abunde diskutis pri 
bazaj problanoj de interlingvistiko. 
Valoras mencii, ke du unive~sitataj profasoroj, unu docento 
kaj unu supera asiatanto mem tranaprenia temojn. Oni a~kultia 
jenajn prelegojn: 
- Aapektoj de la internaciĦ lingva komunikado kaj la problemo 

de la planlingvoj (d-ro D. Blanke) 
- Socia komunikada bezono kaj mondaj helplingvoj (doc. d-ro 

Otto Troebes, univ. Halla) 
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- La problema de artefaritaj mondlingvoj ee Baudouin de Cour
tenai (prof. d-ro Frank Hausler.- ped. altlernejo i.!agdeburg) 

_ Basic English ·(asist. \'lolf-D. Wendt, Humboldt-Universi ta to, 
Berlin) 

_ Esperanto en teorio kaj praktiko (d-ro D. Blanke) 
_ rnterlinevfstikaj problemoj de polisemio en la komputila 

lingvoscienco (prof. d-ro Georg Meier, Humboldt-Universitato, 
Berlin) 

- Esperanto kiel esplorobjekto per komputiloj (d-ro Paul String, 
Robotron Dresden) 

- Internaciaj spertoj pri Esperanto kaj komputiloj (d-ro Martin 
SchUler, Akademio) 

- Planlingvaj internaciaj mondkongresoj en bildo lcaj sono 
(d-ro D. manke) 

- La planlingvo Esperanto lciel instruobjekto: internacisj sper
toj kaj rezultoj (d-ro Till Dahlenburg) 

- La personeconforma efiko de la okupi~o kun la planlingvo 
Esperanto (d-ro Joac~im IluBner, teknika altlernjo Ilmenau) 

- Stato de interlingvistiko en GDR kaj proponoj por estonta 
agado (d-ro D. Blanke) 

La prelegojn sekvis intensaj diskutoj. Ciutage la fakcrupo 
prezentis du diversajn ekspoziciojn (anta6tagmeze kaj post
tagmeze) tiel montrante pli ol 150 sciencajn librojn pri la 
temo. 
La partoprenintaj lingvistoj ne nur estis surprizitaj pri la 
multo, kion oni jam povas diri kaj montri pri interlingvistiko, 
ili estis tre kontentaj pri la altnivela ebleco konatiei pri 
scienca objekto eis tiam al ili preska6 tute nekonata. Ili 
esprimis sian fortan intereson pri similaj pluaj araneoj kaj 
materialoj. Krome montrieis, lce eiuj prelegintoj de la fak
grupo kapablis plene suverene prezenti kaj diskuti interling
vistikajn problemojn kun (parte ee internaciskale) repu·taciaj 
profesiaj lingvistoj. 
Tiu seminario estis kura~a kaj tre sukcesa pa~o al plua an
ta6enigo de interlingvistiko en GDR, kaj plene konfirmis la 
~stan komprenon flanke de CLE pri la ftlosila rolo de la 
scienco. 



IV 

Ie partoprenin toj de la internacia seminario 197_8 en Ahrens
hoop forte deziris la publikigon de eiuj prelegoj kaj de la 
diskutresumoj. Ni klopodis, kaj ni nur parte sukcesis. 
Beda6rinde.ne 8iuj prelegintoj, kiuj promesis liveri le tek
stojn de aiej prelegoj, plenumia sien promeson. Anke6 mon
tri~is iom malfecile, kej pro tempomanko ee neebla, redekti 
le eetejn rezultojn de le diskutoj, kiuj, cetere, estis tre 
intensaj kaj interesej. 
Kelkaj de la kontribuoj, kiujn ni publikiges en la kvar partoj 
de la volumo, estas iom &an~itaj kej prilaboritaj. Car la ar
tikolaro de prof. ~ev en "Bulgara Esperantisto" pri fono
logio parte respondas al lia prelego, prezentite en Ahrens
hoop, ni represas tiun artikolaron. Car la prelego de Tibor 
Vasko ("Cu optimuma sonsistemon) plene bazi~as sur lia teksto, 
aperinte en "Esperentologiej kejeroj" n-ro 1 (Budepest 1976) 
kej en "Kontekto" n-ro 48 ni ne enprenis !in en le volumon. 
Beda6rinde la seminarion ne partoprenis fakulo el Sovetunio. 
Tial ni tre volonta aperigas la prelegon de Boris Kolker pri 
"Interlingvistiko en Sovetunio", kiun li prezentis en la kadro 
de le 1-a Internacie Esperentologia Konferenco, dum la 63-e 
Universala KOngreso 1978 en Varne/Bulgario. ta prelego de 
L~rinko Gjivoje pri Esperantaj bibliotekoj, prezentita dum 
la 2-a Internacia Esperantologia Konferenco 1979, kedre de 
la 64-a UK en Lucerno/Svisio, bezi~as grendparte je materieloj 
vo8legitaj siatempe en Ahrenshoop. Do ni prenis la plej lest
detan lian prelegon, 
La·redaktinto mem entgis en le volumon la tekston pri komparo 
de germana kaj Esperanta vo.rtfaradoj, kiun li prezenti a dum 
la 1-a Internacia Interlingvistika Konferenco en Budepest 1978. 
Aldone eniris la volumon liaj kontribuoj pri le motivado de 
vortosignifoj (2-e Internacia Esperantologie Konferenco 1979 
en Lucerno), pri interlingvistiko, lingvoscienco kej plen
lingvoj, pezigrefioj kaj le resumo pri la prezentite, en le 
jaro 1976, doktoriga disertecio. 
Beda6rinde ni ne sukcesis ekiri la tekstojn de la vera el
staraj prelegoj_ de prof. Szerdahelii. N'i do devis kontentigi 
per la resumoj kaj krome decidis represi lien studon pri "Ie 
didaktika loko de Ja Internacia Lingvo en la sistemo de lerne-
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jaj atudobjektoj", aperinta en irinternacia PedagoGia Revuo". 
Ili eaperaa, ke la volumo donaa kontri buon a l la pluevoluigo 
de la acienca pri trakto kaj de la f'aka apliko de Esperanto. 

Berlin, novanbro 1979 
Detlev Blanke 



Internacia lingva koounikado 
lcaj interlingvistilto 
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Arpfld Rfltkai 

KLASIKA SI3T~~O DE LA INTERNACIA LINGVOUZO 

En Oiuj sferoj de la socia agado ekzistas internacia lingva 
komunikado. La lingvouzo de la internaciaj kontaktoj estas 
unu el la plej malnovaj kaj plej vastaj sociaj fenomenoj, sed 
anka~ unu el la malplej studataj. 
Tiun in te r n a c i a n l i·n g v o u z on ni kon
sideras sistemo, kiu estas proprece organizi~n~a tuto de la 
~in karakterizaj elemen~oj, t.e. de la uzoj de opaj lingvoj. 
L a s i s t e m o k o n s t a n t e k o m p l i k i ~ a s • 
Anstata~ detala priskribo de tiu kompliki~o kiun vi trovas en 
la volumoj de la revuo "La Monda ld.ngvo-Problemo" (kaj en poste 
"Lingvaj Problamoj - Lingva Planado") ni Oi tie mencias nur unu 
tre karakterizan ekzemplon, la laborlingvojn de la sortodecidaj 
~ropaj konferencoj: 

Vestfaliaj pactraktatoj 1648: franca 
Viena packongreso 1815: franca 
Versajla packonferenco 1919: franca, angla 
Pariza packonferenco 1946: franca, angla, rusa 
Helsinkia konferencċ 1975: franca, angla, rusa, germana, 

hispana, i tala. 

Por ekzameni la evolutendencojn de la internacia lingvouza 
sistemo necesas konsideri unuavice ~ian fundamenton, t.e. la 
objektivajn historiajnprocezojn. El la historiaj procezoj 
precipe ia evolutendencoj de. la internaciaj kontaktoj deter
minas la internacian lingvouzon, do, al ~i ni devas koncentri 
nian atenton. 

1. ~_2e_!a_k_!!j_m_!!l.,!!&!l~ .!,n,!e,En_!!c.!,i!o_ 

La homaro estas survoje ·al la tutmonda integri~o. Tiu konata 
historia fenomeno en nia epoko konscii~is kaj ricevis la ter
minon internacii~o a~ planedi~o. Dum tiu procezo la inter
dependo de la landoj akcele kreskas. Konsekvence a k c e l e 
kreskas_ ank~ la ofteco de la internaciaj kontaktoj. 
Alia propreco de la internacii~o estas la malegaleco, kiu 
bazi~as sur la malegala ekonomia-socia evoluo. Tri aspektoj 
de la m a 1 e g a l a i n t e r n a c i i ~ o determinas 
la internacian lingvouzon: la geografia, la sfera kaj la 
hi.storia malegaleco. 
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L a g e o g r a fia m a l e g a l e c o signifas, ke 
esti2as avanregionoj, kvazad fokusoj de la internaciilaj ten
dencoj. Ciu internaciiAa fokuso ħavas sian altirkampon. Ek
zistas samtempe pluraj altirkampoj unu apud alia, tamen ne 
sendepende unu de alia. Pluraj parte koincidas. Ne malofte 
fokusoj subordiAas al alia, pli forta fokuso: ili strukturi
Aas. La geografia malegaleco de la internaciiAo kadzas, ke la 
internacia lingvouzo diferencas lad regionoj de la mondo. 
L a s f e r a m a l e g a l e c o signifas, ke en diver
saj sferoj de la socia agado (ekonomiaj, politikaj, militaj, 
kulturaj, scienc~j, sportaj, ktp.) la internaciilo en malegala 
takto evoluas. Ekzistas pli rapide kaj ekzistas malpli rapide 
internaciiAaj agadoj. 
En la diversaj sferoj geografie malsame disvolviAas la inter
naciiAo, do la du malegalecoj kombiniAas. Sekve en la diversaj 
sferoj ne koincidantaj avanregionoj kaj altirkampoj estiAas. 
Ekz. la lingvo de la Universala PoAta Unio estas la franca, 
tiu de la Edropa Aosea kaj fervoja vartransporto la germana, 
same kiel la lingvo de la internacia Aosea turismo de la 
Edropa socialisma Atataro. 
L a ħ i s t o r i a m a l e g a l e c o signifas, ke la 
kombiniAoj, de la geografiaj kaj sferaj malegalecoj seneese 
A~Aas. Esti~as novaj avanregionoj kaj novaj altir~poj, 
sekve la tuta strukturo transformiAas. Aperas ankad novaj 
sferoj de la socia agado, kaj en la sama sfero aperas pliaj 
lingvoj en la internacia lingvouzo. 
Jen kelkaj ~kzemploj pri la historia malegaleco. En la 17-a 
jarcento apud la Mediteraneo la Atlantika marbordo de Edropo 
ilis avanregiono de la internaciilo. En Orienta Edropo la in
ternaciilo longtempe tre malrapide antadeniris, kaj inter la 
du mondmilitoj kvazad rigidil!s. Tamen tie en la lastaj jar
dekoj, sekve ·de la integrilo de la socialisma Atataro la inter
naciilo ricevis impeton. Kaj Aenerale en nia epoko: la eko~
miaj integriloj estas la avanregionoj de la internaci!lo. Ciu 
AanAo en la internaciila strukturo havas siajn lingvoużajn 
konsekvencojn. 
Sed el nia vidpunkto la termino "zono" por la ekonomiaj inte
griloj estus tute erariga, miskonduka, ja li esprimas staton. 
Fakte temas pri la plej dinamisma fenomeno, pri regiono, kiu 
influas sian eirkadon. Temas pri la avanregi~noj, kiuj estas 
kvazad la motoroj de la tutmonda integrilo. Guste en tiuj 
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avanregiono de la internacii~o i~as ~etolerebla la kontrada 
tendenco, la izoli~o, la enfermi~o. Guste ilia interna dina
mismo stimulas la interregionajn kontaktojn, la tutmondan, la 
universalan internacii~on. 
La diversaj teorioj pri la t.n. "zonaj lingvoj" estas senbazaj, 
fikciaj ~uste pro tiu determina karaktero de la avanregionoj. 
Des pli interesaj estas por ni la faktaj lingvo§an~oj de vastaj, 
precipe tutmondaj agadsferoj. 
Krom la enkonduke menciita ekzemplo de la Etiropaj diplomatiaj 
lingvoj de la plej vastaj interregistaraj organiza~oj, la in
termilita Ligo de Nacioj (LN) kaj ~ia posteulo, la Organiza~o 
de la Unui~intaj Nacioj (UN): 

LN 1919: angla, franca 
UN 1945: angla, franca, rusa, hispana, Oina 
UN 1973: angla, franca, rusa, hispana, Oina, arab a 
UN 1974: angla, franca, rusa, hispana, Oina, araba, germana 

(La germana en 1974 ne ricevis la statuson de "oficiala lingvo", 
kiel la aliaj ses. La plej grava konsekvenco de tiu jura dis
kr~nado estas, ke la trad~kelspezoj de la germana ne la 
UN-bu~eton §ar~as, sed la germanlingvaj §tato-membroj me.m. kune 
devas aparte financi ilin. Tamen, el nia vidpunkto nun tiu 
distingo estas superflua.) 

2. ,!r~Il!:c_!aj .!i.!Yr!o.J. 

La lingvoj, kiuj en certaj sferoj de la kulturo i~is iloj de 
la internacia komunikado, ricevis diversajn epitetojn. Dum la 
fino de la pasinta jc. tiel esti~is ~ u r n a l i s m a j 
term in o j, ·kiujn transprenis ankad la lingvoscienco 
sen scienca esploro de la fenomeno. Tiuj terminoj false respe-
gulas la lingvouzon, sed tre trafe la socian1 la historian fonon 
de siaj ekuzi~oj. 

A 

" I n t e r n a c i a l i n g v o " • - Gi malka§as la 
Oefan, primaran funkcion de la lingvo. Ja temas pri nacia 
lingvo, kies socia portanto estas la koncerna etno. Tiu etno 
determinas la lingvon. Do, tute ne temas pri internacia lingvo, 
~ed pri nacia lingvo, kiu akcesore havas internacian funkcion. 
Por la koncerna etno ~i estas l a lingvo, por la ceteraj 
~i estas la internacia lingvo. 

A 

" M o n d a 1 i n g v o " • Gia akcesora, internacia 
/pli ~uste: interlingva/ uzo ricevis impeton dum imperiisma 
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A 

ekspansio. Gi signifis lingvon de 11monda imperio 11 , t.e. gr~da 
imperio, kies partoj lkoloniojl situis dise en la mondo. 
11 Granda 
sencoj: 

l i n g v o 11 

- lingvo de grandnombra popolo 

estas uzata almenad en tri 

- lingvo de 11granda popolo 11 , t.e. kultura, ekonomie, politika, 
ktp. granda ad grandpotenca, influhava 

- la lingvo mem estas granda, t.e. havas grandan vortoprovizon, 
ktp. 

11 K u l t u r l i n g v o 11 estaB la malplej preciza 
termino. Ofte oni taks~ ~in kvalite pli BUpera, ol la aliaj. 
Tial la 11destino 11 de la 11 kulturlingvoj 11 kvazad memkompreneble 
eBtas la internacia rolo. Ne malofte li ligi~is al reakciaj 
teorioj pri la supereco de certaj popoloj kontrad aliaj. 
Por scienca analizo tiu neniam unuece uzata terminaro eBtas 
ne nur maltadga, sed d~era, falsa, miskonduka. EO en la Oiu
taga lingvouzo ~i havas duban valoron. 
SerOante tadgan terminon 11 transnacia lingvo 11 ftajnas esti la 
plej adekvata. T r a n B n a c i a l i n g v o e s t a B 
tiu nacia lingvo, kiu apud sia 
prim;:!. ra, 
f u n k c i o 

e e f a 
h a v a s 

l e t n a , n a c i a l 
a n k ad 

a k c e s o r a n f u n k c i o n 
n a c i a k o m u n i k a d o d e 
a g a d s f e r o , e n c e r t a 

sekundaran, 
e n l a 

c e r t a 
i n t e r -

s o c i a 

a l t i r k a m p o • 

Kompreneble ni devas elimini la opajn kaj eventualajn lingvo
uzojn. T r a n s n a c i a lingvo estas nur tiu, kies 
transnacii~o i~is pli-malpli vasta socia fenomeno. Ekz. nun
tempe temas precipe pri la jenaj dek ses: angla, araba, eina, 
dana, franca, germana, hadBa, hinda, hispana, indonezia, 
itala, japana, latina, portugala, rusa, sdahila. 

J. ,!n!_r~f.Q.r,!o_d!, ,1a_t.!:B!!S_!!a~i!,C.Q. 

La malegala transnacii~o de.diversaj lingvoj tute ne estas 
simpla respeguli~o de la malegala ekonomia-socia evoluo. 
Karakteriza trajto de la internacia lingvouzo estas la 
i n e r c f o r t o , tiu fenomeno, ke la transnacieco de 
iu lingvo longe postvivas la ~in kreintan situacion. La inerc
forto estas tiel granda, ke la sekundara funkcio postvivas ee 
la primaran funkcion, la koncernan etnan bazon (ekz. la latina). 
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Por ltlarigi la nunan transnaciecon de la franca necesas re
trospekti e. 300 jarojn, de la angla e. 200 jarojn.-~ortempaj 
ma1pli1~oj," poste novaj impulsoj komplikigis la t:r;-ansnacii~on 
de aliaj, ekz. la germana kaj la araba. 
Pro la inercforto la malplii~o de la transnacia rolo da~ras 
jarcentojn, kaj apena~ n1 trovas ekzemplon de kompleta estin
gi~o. L a s t e t r a n s n a c i 1 ~ i n t a l i n g v o 
ne elpuAas l a pli m a l n·o v a j n, se d 

a p u d i l i , kvazm surtavol1~as 
enfiltri2~s inter la establi~intajn. 

e s t a b l i ~ a s 

unu sur alian, kvazm 
La sistemo de la 1nternacia lingvouzo do 1 estas m a l f e r -
m i t a s i s t e m o 1 e n k 1 u k r e s k a s l a 
n o ~ b r o d e ,l a t r a n s n a c i a j l 1 n g v o j • 
Tiu kresko estas kvantoAan2o 1 kiu ne efikas al la karaktero de 
la tuta sistemo. 

L a e n h a v o d e l a s i s t e m o 
La internacia uzo de iu transnacia lingvo estas elemento de 
la sistemo. La enhavo de la sistemo estas la sumo de t1uj 
elementoj, ankad kiuj mem estas sistemoj - el nia vidpunkto 
parto-sistemoj, kun siaj subelementoj. 
Ekzamenante la konsiston de unu sola elemento (ekzemple trans
nacia uzo de unu lingvo) ni trovas sufiee komplikan parto
sistemon, al k1u apartenas la jenaj: 
a) I n t e r n a i n s t i t u c i a r o priservanta 

b) 

la transnacian uzon: institutoj, asocioj 1 fonda~oj, stipen
dioj1 ktp. en la lnndo 1 kies lingvo transnacii~is. Tiu in
stituciaro de la "gepatra" lingvo, ja temas pri instituc1a
roj de la sama lingvo en du diversaj funkc1oj. 

Ekstera instituciaro .. pr1servanta la 
transnacian uzon. Gi funkcias ekster la etna bazo, t1e, . 
kie la koncerna lingvo estas "fre.mda". Apartenas al ~1: la· 
instruado de tiu "fremda" 11ngVo en la lernejoj, lingvo
lernejoj, 11ngvokursoj; tiun instruadon priservanta eldona
do de libroj 1 diskoj, kasetoj, revuoj, ktp.; radio- kaj 
televid-kursoj kaj similaj elsendoj; edukado de 11ngvo
instruistoj1 interpretistoj, tradukistoj; fabrikado de 
lingvolaborator1oj 1 interpretist-aparatoj, tradukmaA1noj; 
jura regulado pri la instruado kaj uzo de la koncerila fremda 
lingvo; 11ngvoekzamenaj komitatoj, metodolog1aj 1nstitu-
cioj, ktp. 

' 
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S c i e n c a - a p o l o g i a 
koncerna transnaoia lingvouzo: !fa 
objektivaj interesoj ligitaj al la 
kaj plifortigo de la transnacia uzo 
per sciencaj metodoj. 

s f e r o 8irkad la 
historio, elmontro de 
transnaoii~o, organizo 

kaj ~aj instituoiaroj 

8) A p o l o g i a s i n t e n o , kiu ofte manifeeti~as 
en kvaza~refleksaj kaj emooiaj reagoj. Antadju~oj kaj misti
kaj kredoj (ekz. pri natureoo de lingvoj) 8irkadas la feno
menon de lingvo, kaj preoipe la fenomenon de la transnaoi
i~o de iu lingvo (ekz. pri destiniteoo de iu lingvo). 
For individuo lingvo aperas ne kiel produkto de la sooio, 
eed kiel natura fortċ. Speoiale tiel aperas la transnaciaj 
lingvoj, kiuj montras kvaza~ misteran forton je la disvasti
~o kaj uzado. Alternativoj decidindaj por la individuo estas 
ekstreme limigitaj, apenad ekzistas. T r a n s n a c i a 
l i n g v o u z o a l p r o p r i g a s l a i n d i -
v i d u o ri , kiu siaflanke klopodas alproprigi "fremdan 
lingvon". Vere, funde alproprigita fremda lingvo havas 
anka~ emooian ligi~on ••• do, la individuo kaj intelekte, 
kaj emooie estas alproprigita de iu transnacia lingvouzo. 
Lia atitudo eetas spontana, sed des pli facile manipulebla. 
Tiu atitudo estas la bazo de la valorju~oj. 

T i a k o n s i s t o d e l a e l e m e n t o j 
rezultigas la inercforton de la· 
t r a n s n a c i e c o • La iam kreitaj instituoiaroj devas 
plu-funkcii, ee se aperas pluraj novaj transnaciaj lingvoj. 
La nombro de la transnaciaj lingvoj neeviteble kreskas plu, 
ja la akcela internacii~o ne neniigas ilian ineroforton. 

4 • .!!a_s_!s!e.J!!o_k,!j_l,! _!n~i,!i~u.2 

La individuo apartenas al pluraj kultursferoj samtempe, kaj 
ne malofte pro tio al pluraj transnaciaj lingvaj altirkampoj. 
Kaj ne malofte ankad en la saman kultursferon penetras la 
transnaoiaj lingvoj unu post alia. 
La nombro de la lernendaj lingvoj kreskas, kaj la individuo 
klopodas sekvi la kompliki~antan situacion. Pliforti~as la 
bezono lerni k e l k a j n transnaoiajn lingvojn. Alivorte: 
la tuta sia·i;emo alproprigas la individuon, kiu siaflanke klopo
das alproprigi "la kelkajn neoeeajn fremdajn lingvojn". 
Pro la akoelo de la internacii~o en nia epoko jam dum unu 
generacio Aan!f~ae la sistemo! Tiu ne eetae kvalita Aan~o, sed 



por la individuo BignifaB, ftan~i~on de la lingva Bituacio. La 
foje lernita tranBnacia lingvo ne BufieaB, pli kaj pli granda 
parto de la jam laborantaj plenkreBkuloj devas alproprigi·an
kad la novajn. La tempo dedieita al lingvolernado konstante 
kreBkas en eiu a~oklaBo. La tuta Bistemo i~iB 
i~iB kontradhoma~o, kiun neniu regas. L a 
r i ~ i s k o B t o d e l a s p o n t 

nedezirata Aar~o, 
homo fa-
a n a e v o -

l u 0 • 

Kontrad la plinombri~o de la tranBnaciaj lingvoj konstante 
forti~as la deziro pri la m&lplii~o. Tiu ~enerala deziro nutris 
kaj nutras falsajn, sed p o p u l a r a j n t e o r i o j n 
pri spontana evoluo konferma al la sociajbezonoj, p r i 
B p o n t a n a e l i m i n i ~ o , kiu rezultigos la 
reston de unu sola lingvo en la sistemo. Tiuj teorioj estas 
tute falBaj, ee kontradBciencaj, ja ili konsideras n u r l a 
d e z i r o j n , sed ne la faktojn kaj la le~ojn de la 
fenomeno. Krome ili estas eksplicite reakciaj, aplikante bio
logian le~on por socia fenomeno. 

5. _!n!a.so!P-.!i!.m.2 ~e_l,! ,1r,!!ll.§.n_!c,!a_l,!ll,SV,2U~a_s,!s!emo_ 

Sistemo de la internacia lingvouzo do f~kte estaB sistemo de 
transnaciaj lingvouzoj. Tiu Bistemo Bpontane eBti~iB. KonBcie 
eBti~iB ~iaj elementoj, Bed.ne la tuta Bistemo, ne la tuto. 
Oni klopodis kontentigi opajn bezonojn, sed ne konsideriB la 
fincelon, Bolvon de la internacia lingvouzo ~enerale. La BiBtemo 
konsistaB el multnombraj elementoj, en-Bi-mem-aj eroj de la 
kulturagado, ne hipotezantaj fincelon. Tia kulturagado jam ne 
eBtaB envera kulturagado, Bed kulto. Tial en la sistemo de la 
transnaciaj lingvoj neeviteble aperas ankad.kultikaj trajtoj, 
"lingvokultoj". 
La BiBtemo de la tranBnaciaj lingvouzoj n e .d i r e k t a t e 
kaj Bendirekte evoluaB, amplek-
B i ~ a B , k o m p l i k i ~ a B • KonBcieco de la ele
mentoj ne efikas al la tuto, Bed la tuto per Bia dominanta 
karaktero influss la elementojn. La homo, la ~ocio ne regas, 
ne direktaB la tuton, ~i Bpontane evoluaB. G i h a v a B 
Bian internan, propran, de la 
B o c i o n e r e g a t a n d i n a m i k o n • 
Kiel ne konBcie direktata kul 
t u r o ~ i n e e v i t e b l e i ~ i B k o n t r a d -
h o m a , i ~ i B n e d e z i r a t a A a r ~ o • 
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L a s i s t e m o d e l a t r a n s na c i a j 

1 in g V 0 11 z. 0 j fr e m d i ~a n t e i ~i s 
k v a z ad d u a n a t u r o p o r l a s 0 c i 0 • 

k i u n e m a s t r a s , n e r e g a s , s e d 
p r i s e r v a s ~ i n ' a d a p t i ~ a s a l A i • 

I n t e r l a p l i k a j p l i k on s c i a , 
a b j e k t i v a k a j a k c e l a i nt e r n a c i -
i ~ a k a j l a s p a nt a n a , p l i k a j p l i 
f r e m d i A an t a , k l a s i k a ' t r a n s n a c i a 
l i n g v a u z a s i s t e m a e s t a s antago-
n i s m a k a n t r a d d i r o • 
Nur unu solva: ekzistas par la sacia: farigi tiun klasikan, kaj 
krei navan, kanscie direktatan, regatan, kanvenan par la be
zanaj lingvauzan sisteman. 
La aserto de MARX kaj ENGELS en la G e r m a n a i d e a -
l a g i o koncernas kaj la lingvan mem, kaj tiun lingvouzan 
sisteman: "Ke la individuaj siavice prenas kompleta ankad tiun 
produktan de sia specia sub sian kontrolan, kampreni~as per si 
mem." (K. Marx/F. Engels: Die Deutsche Idealogie", en Blicherei 
des Marxismus-Leninismus, val. 29, Berlin 1960. p. 448) 

, 
ArpM Rfltkai 

PROBLEMOJ DE LA MOVADHISTORIAJ ESPLOROJ 

1. Qu_t~a~i~j_t~nge~c~j_p~r_sgp~ri !a_t~agi~i~_sisiemaa 

La klasika, la tradicia transnacia lingvauza sistema dekamence 
enhavis sian fundamentan, antaganisman kantraddiran. Sekve de
kamence levi~is pravaj par salvi ~in. Fartan antadenpuAan rice
vis tiuj klapadaj en.la Navepaka, post la grandaj geagrafiaj 
malkavraj, dum la esti~a de la mandmerkata. En la 17-a jc. jam 
kanturi~is du eefaj teariaj tendencaj par superi la tradician 
sistemon. La du skizitaj salvaj estis: 

1/ la Universala Lingvo 
2/ la Internacie Lingvo 

L a U n i v e r s a l a L i n g v a s i g n i f a a l a 
l i n g v a n d e l a l i n g v e u n u e c a h a -
m a r a • La kancepta pri la Universala Lingva kraei~is a1 
du filazafiaj tendencaj: la raciisma kaj la utapia sacialisma. 
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Pioniro de la idealisma koncepto pri la Universala Lingvo 
estis la mezepoka filozofo RAMON LULL (1235 - 1315). La unuan 
fojon LULL provis klasifiki la universalajn principojn kaj la 
ideojn. Tiu tendenco tamen strikte ligi~is al la 17-jarcenta 
filozofia koncepto pri raciismo. RENE DESCARTES 1629 kaj 
GOTTFRIED LEIBNIZ 1666 estis ~iaj eefaj teoriistoj. La~ tiu 
tendenco la sur filozofia fundamento konstruenda, perfekta, 
racia lingvo devoa e~ti kvaza~ logika ftlosilo por la pensado. 
Lad DESCARTES "Kun la ħelpo de tiu lingvo vila~ano ju~oa pri 
la esenco de 1 1 aferoj pli facile ol nuntempe ju~os la filozo
foj". La eefa celo por la raciistoj estis prilaboro de perfek
ta filozofia sistema, la facile ellernebla Univeraala Lingvo 
devintus aperi nur kiel kamprodukta~a. Lingvaprajektan sur tiu 
teoria baza multaj prilabaris, i.a. GEORGE DALGANO 1661, JOHN 
WILKINS 1668 kaj ankad LEIBlUZ mem. 
La utopiistaj sacialistaj klapadis prilabori la bazajn princi
pojn, ee multajn detalajn de la ideala saciordo. Ilia celo 
estis kreo de nava, justa, sensaciklasa sociordo, bazi~anta 
sur la socia egaleco. Neeviteble aperis ee ili anka~ tiu penso, 
ke la lingva dividiteca en tiu sensaciklasa ħamara devas mal
aperi, kaj la rezulto de la evalua devas esti la lingva unueca 
de la ħamaro. Tiu Universala Lingvo devas esti perfekta1 ja ~i 
estos la lingvo de perfekta sacio. La idea de la Universala 
Lingva tiel aperis kaj ee la renesancaj, kaj ee la 19-jarcen
taj utopiistaj. 
La Internacia Lingva signifas 
lingvon, kiu sole internacian 
f u n k c i a n ħ a v a s k a j e s t a s l a p l e j 

e k a n a m i e a l p r o p r i g e b l a k a j u t i 
l i g e b l a f r e m d a l i n g v o p a r l a 
z u t a ħ o m a r a • 
Gia tearia tendenca akceptaa la lingvan diversecan de la ħa
mara tia, kia ~i estas, kanservas ~in, sed nur kun n a v a 
i n t e r n a c i a l i n g v o u z a s i s t e m a , 
konferma al la akcela interna-
c i i ~ a • La nova, de la socia regata, direktata, ekonomia 
lingvouzo ne plu bremsos, sed pozitive reefikas al la inter
nacii~a. 

La Internacia Lingva, kiel plej ekanomie alproprigebla fremda 
lingvo (kiun tiusence la socio prenos sub sian kontrolon), 
kampreneble ne pavas esti~i spontane. 
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En la periodo, en la procezo de la esti~o kaj poste en ~a 
evoluo c e n t r a n r o l o n h a v a s l a k o n -
s c i a a g a d o , la lingvopolitiko ad lingvoplanado. 
H i s t o r i o d e l a i n t e r n a c i l i n g v a 
m o v a d o e s t a s l a h i s t o r i o d e t i u 
B o c i a f a k t o r o , t i u i n t e r n a c i a 
k o·m u nu m o, k ie s l in g v o p o l i t i k o 
c e l a B l a k r e o n k a j l a d i s v a s t i 
g o n d e l a I n t e r n a c i a L i n g v o • 
Koncerne la lingvoplanadon la tendencoj pri la Universala 
Lingvo kaj-pri la Internacia Lingvo havis komunajn trajtojn. 
Tamen, plejparto de la aprioraj lingvoprojektoj kroei~s a1 

la tendenco de la UniverBala Lingvo, kaj plejparto de la 
apoBterioraj lingvoprojektoj al la tendenco de la Internacia 
Lingvo. 
Jan AMOS KOMENSKY 1668 eBtiB la unua, kiu ekBplikis la teorion 
pri la Internacia Lingvo, pri la nova lingvouza sistemo (!!~" 

la termino Internacia Lingvo esti~s nur en la dua duono 
de la 19-a jc., KOMENSKY uzis la malnovan terminon Unive~sala 
Lingvo). En lia verko "La vojo de la lumo" troveblas la priB
kribo de la eefaj trajtoj de la nova lingvo kaj la nova ling
vouza BiBtemo jene: 
a) ~i eBtU "la BOla lingvo,komuna por eiuj nacioj"; 
b) 11 eiuj nacioj kons.ervu kaj kulturu ankad Biajn proprajn 

lingvojn", kaj ankad la lerneja edukado okazu en ili; 
c) ~ devas eBti preciza, fEksema, riea en nuancoj kaj bel

Bona; ~i devas esti tiel facile instruebla, ke eiu kapablU 
alproprigi ~in, multa pli facile instruebla ol la naciaj 
lingvoj; Bekve ~ia inBtruado rezultu la Aparadon de tempo 
kaj energio; ~i por neniu nacio licas esti malsimpatia, 
por eiu nacio devas esti same utila; 

e) la nova lingvouza sistemo eBtas Atupo al la iama lingva 
unueco de la homaro. 

La geOLaJ pensoj de KOMENSKY longe forgesi~is. Nur en la lastaj 
jardekoj de la 19-a jc. ebli~s la unua praktika paAo al la 
realigo de la Internacia Lingvo. De post tiam en la centro de 
la sciencaj esploroj devaB esti la socia praktiko, la praktiko 
de la internacilingva movado. La problemo eesis esti teoria. 
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2. J!a_i!!t_!!z:!a_2i_!i~a_mE_V,!!dE, _ 

Por lingvigi la lingvoprojekton de la Internacia Lingvo devis 
esti~i s o c i a p o r t a n t o 1 s o c i a b a z o 1 

kiu konsistis el diverslingvanoj 1 kiuj vivis en diversaj ling
vaj sferoj kaj uzis la Internacian Lingvon en sia funkcio. 
En la tria triono de la 19-a jc. la indi'viduoj 1 kiuj interesi
~is pri la ideo de la Internacia Lingvo - nur por la ideo 1 

la lingvo ankorad ne ekzistis - certe estis mal~ultnombraj. 
Tiuj malmultnombraj diverslingvanoj, kiuj vivis en diversaj 
lingvaj sferoj 1 estis geografie disigitaj 1 vivantaj d i a -
a p o r e e n l a m o n d o • 
Por lingvigi iun ajn lingvoprojekton tiu diaspora vivanta in
dividuaro bezonis komunikeblecojn 1 ja lingvo ne ekzistae krom 
sia parola kaj skriba formoj. San komunikeblecoj tiu indivi
duaro ne povis i~i komunumo. Dum la apero de tiuj komunikeble
coj tiu individuaro ekspluatis ilin kaj komencis organizi~, 
komunu;ni~. 

Kiuj estie tiuj novaj eblecoj? Tri decidaj faktoroj esti~is 
tiutempe: la internacia po§ta trafiko, la internacia person
trafiko kaj novaj,_ favoraj eldoneblecoj por la movadaj perio
da~oj. 

3~ J!a_i!!t_!!r!!a_2i,!! ~o!t.!! !r.!!fikE. 

Historia turnopunkto de la internacia komunikado estis, kiam 
- pro la evoluinteco de la produktofortoj - la internacia 
po§totrafiko eeais esti privata afero kaj i~is komuna, inter
§tata afero 1 organizita sur multe pli alta nivelo 1 ol antade. 
La internacia korespondado eeais esti monopolo de la regantaj 
klasoj, kaj praktike por iu ajn atingebli~is. 
La amasan internacian letertrafikon ebligis la Universala 
~o§ta Konvencio 1 subekribita de 21 §tatoj en Berno 1874-10-09. 
Gi ekvalidi~is 1875-07-01. Por·inter~acia kunlaborado en la 
po§taj servoj tiuj gtatoj fondis la Generalan Pogtan Union, 
kies nomo ekde 1878 estas U n i v e r s a l a P o g t a 
Unio." 
Dum la unuaj tri jardekoj de la Konvencio plimulti~is la sub
skribintaj landoj 1 establi~is la i n f r a s t r u k t u r o 
de la int·ernaciaj po§taj servoj 1 kaj la naciaj po§taj retoj 
i~is partoj de mondskala sistema. L a t u t m o n d a 
p o g t a i n t e g r i ~ o e f e k t i v i ~ i a • 
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La nombro de la landoj (a), kiuj partoprenis en la internacia 
pofttotratiko, kaj la nombro de la leteroj senditaj eksterlan
den (b) (en milionoj): 

1875 
1880 
1885 
1890 
1895 

(a) (b) 

15 
.39 
54 
41 
66 

144 
.3.36 
475 
592 
795 

1900 
1905 
1910 
191.3 
1922 

(a) (b) 

62 1152 
86 1655 
94 2242 
84 2.349 

100 2.384 

(WL. WOY'l!INSKY: Die Walt in Zab.len. FUnftes Buch. 
Handel und Verkehr. Berlin: Rudolf Mossa Buchver
lag, 1927. P• 127.) 

Dekobli~o de la internacia letertrafiko dum malpli ol tridek 
jaroj estis la sekvo de la tutmonda poftta integri~o. Tia akce
li~o de la internacia letertrafiko estas unika fenomeno ~s 
hodiad. 

4. J!a_i_!!t,!r,aa_g,i_! .I!&.!:S.2.n!r.!f!k.2 

Dum la esti2o de la internacia letertrafiko k o m e n c i ~ i s 
a m a s i 2 i la internacia persontrafiko. En Edropo en tiuj 
jardekoj plenkonstrui2is la fervoja reto, krome sistemi2is 
kaj amasi2is la transoceana persontrafiko. La internaciaj per
sonaj kontaktoj en tiuj jardekoj amasi2is, sekve ankad la 
interlingvaj kontaktoj. 
La amasa internacia persontrafiko e s t i 2 i s e. la jar
centftan2o. La teknikaj Aan2oj duonjarcenton poste (amasa adto
mobilismo kaj aertrafiko) estis gravaj~ sed nur stimulis la 
jam delonge ekzistantan amasan internacian persontrafikon. 

5. ,Ea!oia.J. ,!l~o_!!el!,l,!C.2,j_d,! !!!O!a~aj .eep.2,d,!~.2,j_ 

En la lastaj jardekoj de la 19-a jc. ankad en la presejindu
strio okazis revoluciaj ftan2oj. Disvasti~is la cilindropapera 
uzo kaj la rotacia presado, sekve la tuta presejindustrio i2is 
multa pli produktema. La presa~-prezoj restis dadre malaltaj. 
Sur la periferioj de la preseja grandindustrio la restinta 
amaso de la pli malgrandaj presejoj havis plu nur siajn mal
novajn aparatojn. Ili speciali2is je tiu tereno de la produk
tado de libroj kaj revuoj en relative malgrandaj nombroj. Granda 
konkurencado, m a l a l t a j p r e z o j k a j m a l -
1 o n g a j p r e s a d - t e m p o j karakterizis la 
presejindustrion. 
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6. §e~v2j_p2r~l~ !n!eEn~cia_Linav2 ~aJ ~oE Ai~ ~o!a~9~ 

ciuj ei revoluciaj llan~oj en la komunikado la unuan fojon en
la historio ebligis, ke la diaspora vivanta individuaro (inte
resi~anta pri la ideo de la Internacia Lingvo) formi~u, struk
turi~u al o r g a n i z i t a i n t e r n a c i 1 i n g v a 
m o v a d o • Tiu hiotoria ebleco reli.li~is en la 80-aj kaj 
90-aj jaroj kaj eir-kad la jaroentftan~o ~is 1905. Esti~is 
1 a s o c i a b a z o 1 l a s o o i a p o r t a n t o 
de la Internacia Lingvo. 
La formi~anta internacilingva movado komence klopodis lingvigi 
la lingvoprojekton de Volapuko en la 80-aj jaroj. Tamen alia 
lingvoprojekto, Esperanto, prilaborita kaj publikigita de 
ZAMElffiOF 1887 montri~is la tadga, kaj la movado - i~ante 

Esporanto-movado - ~n lingvieis en la periodo 1887 - 1905. 

Speciale grava cirkonstanoo per la esti~anta lingvo astis, ke 
la menoiitaj internaciaj komunikeblecoj jam de la jarcentft~o 
m a l e b 1 i g i s l a d i s d i a l e k t i ~ o n • 
(Cetere lad Mario PEI en la sama periodo kaj pro la samaj kad
zoj haltis la diver~a tendenco de la brita kaj usona angl&:_j.) 
Lingvistikaj kaj amatoraj diskutoj pri la dan~ero de la dis
dialekti~o de la Internacia Lingvo abundis kaj abundas ekde 
tiam. Strange, la lingvistoj eiam nur teorie ekzamenis kaj 
ekzamenas la problemon: eu devas esti disdialekti~o. ad ne -
kaj okazas nenio per e~zameni la fakton: eu la Internacia 
Lingvo disdialekti~is dum 90 jaroj 1 ad ne? Tiuj pure spekula
ciaj diskutoj kompreneble devas esti senrezultaj, spekulaciaj, 
por ne diri oensencaj • 

.. 
7 • Qu_l~ !n.!e:En~cia_Li~V2 _!!s!a.!! !;B.I.!BEB!!t2?_ 

Esti~on kaj disvasti~on de Esperanto anticipis, akompanis kaj 
akompanas kreo de e. mil aliaj lingvoprojektoj kaj tre multaj 
movtdiniciatoj. Tiuj estis kaj estas senesoepte nur a k c e -
s o r a j f e n o m ·a n o j , a k c e s o r a ~ o j • La 
evoluo memkompreneble estas tia, ja la kreo de la Internacia 
Lingvo (Esperanto) ne povis okazi kvazad elsalto de la diino 
Atheneo el la kapo de Zeuso, ad kvazad la manifesti~o de la 
Hagel-a absoluta ideo. Amaso kaj de senvaloraj kaj de altnive
laj l·ingvoprojektoj necese aperis. 
Tamen ofte levi~as la demando: eu la esperantistoj prave paro-. 
las pri la (unusola) Internacia Lingvo, ad pli ~uste estus 
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paroli pri internaciaj lingvoj?APor respondi tiun demandon n1 

nepre devas eliri el la realo. Cu unusola Internacia Lingvo 
a~ pluraj internaciaj lingvoj korespondas al la evoluo de la 
homaro? 
Nur unusola internacii~o ekzistas. L a f e n o m e n o 
d. e l a i n t e r n a c i i ~ o e s t a s u n i v e r -
s a l a , t u t m o n d a , t o t a l a • Krom la eefa 
tendenco de la internacii~o kompreneble ekzistas anka~ kon
tra~aj tendencoj: izoli~oj, aparti~oj, enfermi~oj, sed nur 
kiel flankaj, akcesoraj kaj - r~late al la eefa tendenco -
eiam nur provizoraj fenomenoj. Ciuj ei kune n u r b r e m -
B a B la eefan tendencon, neniu el ili pOVaB definitive hal
tigi a~ returni ~in. Konsiderante la tutmondan evoluon ni po
vas konstati, ke la diversaj altkvalitaj lingvoprojektoj havaB 
neniun ~ancon unu apud alia lingvi~i en diverBaj geografiaj 
zonoj a~ en diversaj Bferoj de la socia agado. Ja la interna
cii~o Bignifas ~uste la tutmondan integri~on kaj de la geogra
fiaj zorioj, kaj de la diversaj kultursferoj, ~i signifaB la 
integri~on de la homaro, ee se kun malegalecoj. A l t i u 
B o c i a e v o l u o n u r u n u , u n u s o l a 
Internacia Lingvo k o r e s p o n d a s • 

8. ~Sl!e_!:a_gt.Ql.Qg!O_~j_m.QV,!~,d_gi.!:!,t.Qr_!o_ 

La scienco, kiu konsciigaB la Bocian agadon, devaB esplori 
eiujn aBpektċjn de la esplorata fenomeno. Surbaze de tiu aserto 
ni povaB difini la .esperantologion. E s p e r a n t o l o -
g i o e s t a s i n t e r f a k a s c i e n c o , k i u 
e s p l o ras l a t ra d i c i a n k·a j l a n o·-
van internacian l i n g v o u z a j n B i B -

t e m o j n , l a f e n o m e n o n k a j l a B o -
cian bazon de la Internacia Lin
g v o E B p e r a n t o ) e l h i s t o r i a , p o -
l i t i k a , j a r a , B o c i o l o g i a , p s i k o -
l o g i a, l in g visti k a, l·~ t era tur
historia kaj informad~bibliotek 

B c i e n c a a s p e k t o j 

La esploroj kompreneble devas ampleksi anka~ la periferiojn, 
t.e. la mil ·aliajn lingvoprojektojn, la aliajn movadiniciatojn, 
ktp. MevadhiBtorio siaflanke pril~s la fenomenon per siaj 
propraj hiBtorisciencaj metodoj. Gia kontribuo eBtas nemalhav
ebla por la kompreno de la tuta fenomeno. 
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Detlev Blanke 

LA LINGVOSCIENCO KAJ PLANLINGVOJ1 ) 

Ioman intereson por "artefaritaj lingvoj" vekis Volapiik (1879), 
la semiplanlingvo de M. SCHLEYER, kiu dum mallonga periodo 
atingis konsiderindan disvasti~on, sed proksime je la fino de 
la 19. jarcento preska~ tute malaperis de sur la scenejo. 

Kiel nunua scienca korporacio okupi~is komitato de la "Ameri
can Philosophical Society" 1887 pri la "scienca" signifo de 
Volapiik kaj rifuzis ~in kiel evidentan malprogreson en la 
lingvohistoria evoluo. Esperanto, kontra~e. estus bonega ek
zemplo de "I;Wla intelektċ" (Sound judġeinent). 2 ) La. societo al
vokis multajn aprobitajn sciencajn asociojn partopreni kongre
son, kiu pritraktu la planlingvan demandon. La respondoj estis 
kolektitaj en "Supplementary Report",)) kiu anka~ kritika ko
mentis la neatendite fervoran defendon de Volapiik ·flanke d,e la 
"Philological Society of London".4) 

H. SCHUCHARDT estis la unua eminenta filologo, kiu diskutis 
fundamentajn problemojn. 5) .Por li Volapiik, kies 
lingvaj_n malperfekta~ojn li ekkonis, estis instigo por prin
ci_pa okupo kun la problemo de "artefarita lingvo". SCHUCHARDT 
emfazis kiel unu el la unuaj filologoj la ekzistorajton de 
"arta lingvo", kiun li komprenis kiel esprimon de konscia, 
celdirektita kaj influiga ago.de la home alla lingvo. 

Ne malgrandan e~ikon al la pozicio de germanaj filologoj pri 
la demando de planlingvo ~enerale, kaj pri Esperanto speciale, 
havis la eksperta~oj kaj polemika~oj de la du konataj jungra
matikistoj K. BRUGMANN kaj A. LESKIN. 6 ) Amba~ vidis, la~ la 
organisma teorio de Schleicher, - kontra~e al SCHUCHARDT -
neniun valoron en la okupi~o pri planlingvoj kaj decide kon
damnis la lingvon Esperanto 1 opiniante ke ~i sendube devus 
disdialekti~i 1 konforme al la koncepto de la jungramatikistoj 
pri la fonetikaj le~oj. Aliaflanke tiun pretendon rifuzis 
energie J. BAUDOUIN de COURTENAY, 7) fakto tre grava por la 
esti~o de objek-tiva sinteno al la planlingva demando. 8 ) 

J. BAUDOUIN de COURTENAY ekkonis 1 ke la ~losilo por ~usta pri
ju~o de la planlingva problemo estas la kompreno de la rilato 
inter spontaneco kaj konscieco en la lingvoevoluo, tezo kun 
nuntempe kreskanta signifo, despli ear ekzistas inter ling
vistiko kaj lingvoplanado ("language planning", ja~ykovoje 

stroit8lstvo) mQltaj ligoj. 



24 

Al la kritilelintoj de K. BRUGIVIANN kaj de A. LESKIN apartenis 
i. a. ankaO. .A. MEILLET kaj .M. BREAL •. 9) 
GraTa por la scienca diskuto de la planlingva demando ankaO. 
estis la "D616gation pour l'adoption d'une. langue internatio
nale", .fondita en la jaro 1900 en Paris por elekti el inter 
la multaj projektoj de planlingvo la plej taO.gan kaj por pledi 
ties enkondukon internacian. 10) Kvankam ei-tiu "D616gation" ne 
estis lingvistika institucio, tamen en !i kunlaboris dum kelka 
tempo eminentaj lingvistoj kiel H. SCHUCHARDT, J. BAUDOUIN de 
COURTENAY, Oo JESPERSEN kaj A. MEILLET. Sub decida gvido de 
L. COUTURAT, kunfondinto de la moderna matematika logiko, 
di.skutis en la jaro 1907 fondi ta "Komi tato" de la delegacio 
la diversajn projektojn kaj akceptis "reformitan Esperanton" 
sub la nomo "Ido". L. COUTURAT mem estis la aO.toro de "Ido" 
kiel R. BERGER povis pruvi.~ 1 ) 
Evidente L. COUTURAT, instigite de la laboroj de LEIBNIZ pri 
internacia lingvo celanta matematikigon de la pensado (Algebro 
de Ideoj) 12>, klopodis konstrui la vortfaradon de "Ido" sek
vailte specifajn vidpunktojn de la logiko. 13) 
Kvankam ja kelkaj bonkonataj lingvistoj okupi~is pri la ideo 
de internacia helplingvo, 14J tamen o. JESPERSEN estis sendube 
la sola kiu, ne nur scipovinte diversajn sistemojn kaj aktive 
kunaginte en la mondlingva movado (Ido), 15 ) mem provi~ konstrui 
kaj propagandi planlingvon laO. propra koncepto. La konvinko de 
JESPERSEN pri la progreso de la lingvoevoluo harmoniis nedubeble 
kun la ideo, krei lingvon, kiu en la konstruo amplekse eliminus 
la dum la historia evoluo esti~intajn anomalia~ojn kaj anti
cipus la rezultojn de la lingva disvolvi~o. En la jaro 1928 
aperis lia projekto 11Novial"16 ) kaj dum la jaroj 1934 ~is 1939 
ee gazeto 11Novialiste 11 , 17) en kiu JESPERSEN diskutis detala
~ojn de sia sistemo kaj ties pluevoluon. 

De eksterordinara signifo por la diskuto de la planlingva 
problemaro sur scienca niveio estis la multflankaj laboroj de 
la "International Auxiliary Language Association (IALA) 1118> • ... 
Gi eklaboris en la jaro 1924 en Usono kaj ekzistis ~is la jaro 
1951. 
Ip.LA ekstar:Lgis al si jenajn celojn: 
1. studi eiujn demandojn ligi~ajn kun la problemaro de inter~ 

nacia helplingvo sama entreprenante koncernajn esplorojn 
kaj eksperimentojn, 
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2. fondi ekapertan komitaton, kiu post abunda eaploro de eiuj 
problemoj devua rekomendi al la regiataroj de la mondo 
helplingvon por oficiala agnoako kaj aubteni la por tio 
neceaajn paaojn. 

IALA realigia aiajn eaplorojn precipe en la aekvaj aferoj: 
a) Oni analizia la ekziatantajn planlingvojn, nome Eaperanto, 

Eaperanto-II (Ren6 de SAUSSURE, 1927, frato de F. de 
SAUSSURE), Ido, Novial, Occidental (hodia~: Interlingue) 
kaj Latino sine flexione (PEANO), kiuj eatis nomitaj, ne 
plenrajte, "existing constructed languages of demonatrated 
usefulnesa".(= ekziatantaj konstruitaj lingvoj de demonstrita 
utileco ) 

IALA efektivigis multnombrajn kolokvojn kaj verkia komparling
viatikajn kaj ~eneralajn lingvoaciencajn_kaj planlingvajn ana
lizojn en la manuskriptaerio "Foundation of Languagea" (i.a. de 
E. SAPIR, W.E. COLLINSON). Nur malmultaj de ili eatis publicitaj 
kaj la nepublicitaj ~io nun ne povia esti retrovitaj. De ape
ciala graveco eatas la helpe de IALA eldonita "Bibliografio de 
internacia lingvo" de PETROL. STOJAN, 19 ) kiu regiatris ~is la 
jaro 1929 pli ol 6 000 bibliografiajn unuojn. 
Dadrigo de tiu bibliografia laboro ~ia la nuntempo ankora~ devaa 
eati fara:ta. 
b) Eaploroj en la sektoro de fremdlingvaj atudoj, interalie: 

1. Enketoj pri la utilo de planlingvaj konoj por la propra 
acio de la gepatra lingvo, 

2. Instruo de planlingvo kiel faciliganta preparo por la 
studado de aliaj fremdlingvoj 20 ) (propede~tiko) 

J. Difino de .la kvanto de planlingvaj lernunuoj kompare 
naciaj lingvoj. 

La diversaj testoj kaj 6-jara eksperimento, kiu bazi~is sur 
instruo de Esperanto en kelkaj lernejoj en Usono kaj E~opo 
per "General Language course" de H.S. EATON21 ) montris i. a. 
jenan rezulton: 

al 

"that an average college senior or graduate in twenty houra of 
study will be able to understand printed and spooken Esperanto 
better than he understanda French or German or Italian or 
Spanish after hundred houra of study. Forty hours of teaching 
and practice will. equip an pupil in Grade 7 or 8 to understand 
and use Esperanto as well aa two hundred hours of teaching and 
practice will equip him in French or German. 1122 ) 
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(Ke meza · ab.i turienta lernanto ati ekzameninto post 20 stud
horoj kapablas kompreni presitan kaj parolatan. 
Esperanton pli bone ol li komprenas la francan ati germanan 
ati italan ati hispanan post cent horoj da studado. 
40 horoj de inatrudo kaj praktikado kapabligos lernanton de 
la 7-a &u 8-a klaso kompreni kaj apliki Esperanton tiom bone 
kiom post 200-hora lernado kaj praktikado de. la franca ati 
germana.) 
En sia finraporto konkludas THORNDIKE: "On the whole, with ex
penditures of from ten to an hundred hours 1 the achievement in 
the synthetic language will probably be from five to fifteen 
time that in a natural language, according to the difficulty 
of the latter. 1123) · · 

(Resume, kun investo de 10 ~is 100 horoj, la kapablo en la 
sintetika lingvo verftajne estos de 5 ~is 15 foje pli alta·ol 
en natura lingvo, pro la malfacileco de la lasta. ) 

c) Plue kunlaborantoj de IALA entreprenis multampleksajn 
ekzamenojn de la demando de lingva komunikado dum interna
ciaj konferencoj, 24) uzinte materialojn pri 800 internaciaj 
konferencoj el la jaroj 1923 - 1929. 
IALA ar~is krom tio esplorojn kompar-lingvistikajn25) por 
ebligi la elekton de iu el la ekzistantaj planlingvoj, 
respektive la konatruon de nova lingvċ lati vico da ling- . 
vistikaj, lernt·eoriaj, sociologiaj kaj aliaj kriterioj. 26 ) 

IALA okazigis kelkajn internaciajn lingvosciencajn konferencojn. 
La konferencon ·en la jaro 193027) en Genf partoprenis sub la 
prezido de 0. JESPERSEN krom reprezentantoj de la plej signif~ 
plenaj planlingvaj projektoj ankati la lingvistoj CH. BALLY, 
A. DEBRU~ER, O. FUNKE, E. HERMANN, ~.E. COLLINSON 1 S. ~·ARCEVSKI 
kaj A. SECHEHAYE. En raporto pri la 12-taga konferenco skribis 
A. DEBRUNNER: 11 Celdirektantaj estis por ni jenaj ideoj: 

1. La mondhelplingva movado havas tiel grandan praktikan kaj 
~eneralan lingvistikan signifon, ke la lingvoscienco ne 
devas ~in neglekti .• 

2. La lingvoscienco devas helpi, ke la laboro flanke de IALA 
dezirita kaj de Prof. JESPERSEN jam praktikita, kune kun la 
lingvoscienco pliforti~u.~B) 

La dua lingvoscienca konferenco de IALA okazis en la jaro 1936 
sub la gvido de A. DEBRUNNER en Kopenhago. 29) 
Partoprenis·tie 20 filologoj el 10 landoj sama kiel reprezen
tantoj de planlingvoj. Al la lingvosciencistoj apartenis 
0. JESPERSEN, W.E. COLLINSON, J. VENDRYES. La konferenco pri
traktis 29 kriteriojn por la konatruo de planlingvo. 



ce du internaciaj lingvistikaj kongresoj pro sia multflanka 
scienca laboro kaj pro la.a~toritato de siaj kunlaborantoj 
IALA ludis certan rolon. 
La partoprenintoj de la 2. Internacia Lingvistika KongresoJO) 
en la jaro 1931 en Genf okupi~is pri la problemoj de la spon
tana lingvoevoluado kaj de la konscia interveno de la homo en 
tiun evoluon, plie pri probleooj de "artaj lingvoj". 
o. JESPERSEN substrekis en sia raporto la rilatojn inter tiaj 
elementoj kiel kreado de novaj lingvoj literaturaj, elparolada 
normigo, estigo de sciencaj terminologioj kaj la konstruo de 
internacia planlingvo. Li emfazis, ,ke la lingvistoj ne povus 
preterpasi tian problemon de grandega signifo kiel estas inter
nacia lingvo. Per deklaro 27 kongrespartoprenantoj esprimis 
sian simpation por la laboroj kaj planoj de . IALA, inter ili 
C. BALLY, M. BARTOLI, D.S. BLONDHEIM, M. COHEN, A. DEBRUill~ER, 

L. JORDAN; s. KARCEVSKI, V. Nf.ALTHESIU~, A. i4EILLET, B. MIGLIO
RINI, K. SAN~FELD, J. SCHRIJNER, A. SECHEHAYE, A. SOMl.'IIERFELD, 
N. TRUBETSKOY, C.C. UHLENBECK, J. VENDRYES, J. WACKERNAGEL, 
N. van WIJK. 

Dum la 6. Internacia Lingvistika Kongreso 194831) denove estis 
diskutita la demando de planlingvo. A. MARTINET, kiu de 1946 -
1948 estris la linfVistikajn esplorojn de IALA kaj kune kun 
J.P. VINAY ellaboris demandilon32) enhavantan 127 detalajn de
mandojn rilate al la strukturo de internacia lingvo, prezentis 
al la kongreso analizon pri la stato de la diskutoj kaj esplo
roj al la planlingvo kaj raportis pri la aktiveooj de IALA. 
For MARTINET ekzistis neniu dubo pri funkcikapableco de inter
nacia planlingvo. T~urilataj duboj estus la rezulto de nein
formiteco pri la reala situacio. Konsidere al la politikaj 
eblecoj internacie enkonduki tian lingvon, MARTINET estis 
skeptika.3J) . 

En la diskutoj kelkaj eminentaj lingvosciencistoj akcentis la 
graveċon de la problemoj, inter ili V. GEORGIEV (Bulgario), 
B. W:GLIORINI kaj A. DEBRUNNER. 

Krom la menciitaj lingvistoj partoprenis la laboron de IALA 
respektive ~iajn ar~ojn kaj aktivecojn ahkad R. JAKOBSOHN, 
A. MEILLET, C.K. OGDEN, E. wtlSTER kaj aliaj.J4) 

Post la eldono de gramatiko kaj vortaro pri la planlingva 
projekto de IALA "lnterlingua11 35) fakte la ekzisto de IALA 
Oesis. La signifo de la laboro de IALA ne povas esti taksita 



nur surbaze de la finprodukto "Interlingua". Interlingua estas 
precipe la verko de A. GODE, 36 ) kiu kiel fervora adepto de la 
"Language relativism11 de B.L. WHORF, provis realigi la "Stan
dard Average European (SAE)" de WHORF, ear- "Western European" 
estus l a internacia lingvo de la 20. jarcento.37) 

Per la naturalismaj projektoj, kies plej ekstrema reprezentanto 
estas Interlingua, estas ~usta la konstato, ke ili respegulas 
ioman okcident-Aovinisman koncepton. Malgra~ tio, rigardate de 
lingvistika vidpunkto, kaj Interlingue (de WAHL) kaj Interlin
gua (GODE) liveras interesan materialon per kompara konfronto 
de la leksiko de romanaj lingvoj. 
La graveco de IALA evidenti~as en ~ia modele kaj lar~e koncep
tita scienca interlingvistika laboro. Multaj sin altr-udantaj 
demandoj pri utilo kaj scienca priju~o de la planlingva proble
maro, kiuj hodia~ bezonas klarigon sur marksisma-leninisma bazo, 
estis jam de IALA pretigitaj kaj esploritaj la~ la tiamaj ling
viatikaj ideoj. Per ~ia agado IALA kontribuis altgrade al tio, 
ke la planlingva fenomeno estas komprenita de multaj lingvo
sciencistoj kiel serioza scienc~ afero. La por plia pritrakto 
de tiuj problemoj malfavoraj kondieoj anta~ kaj post la dua 
mondmi1ito ka~zis partan forġeson de la laboroj faritaj de IALA. 

La kunlaboro de multnombraj eruinentaj filologoj en LALA cer-ta 
pravigas la opinion de o. JESPERSEN: 
"Estus granda eraro supozi, ke la fakaj lingvosciencistoj entute 
estas kontra~uloj de konstruita lingvo~ Multe pli ~uste estus 
diri, ke tiuj inter ili, kiuj plej multa okupi~is pri tiu deman
do, sentas al tiu ideo la plej favoran inklinon.n3S) 

Por la estigo de marksisma-leninisma teorio pri signifo kaj 
limoj de internacia planlingvo precipe interesaj estas la la
boroj de la sovetaj interlingvistoj de la 30-aj jaroj. Unu 
el la eefaj taskoj de la juna soveta lingvoscienco estis la -
kreado de skriboj per la multaj ~is tiam senskribaj lingvoj de 
USSR kaj ties disvastigado. Krome teruis pri tio, adapti la 
naciajn lingvojn, precipe leksike, al la komunikadaj bezonoj 
de la evoluanta socialisma soveta socio.39) Necesis do aktiva 
rilato al la lingvo kiel perfektigenda rimedo. Pro tio la ideo 
de konscie kreita lingvo por multaj aovetaj lingvistoj estis 
nenio eksterordinara. E. DREZEN, unu el la unuaj eminentaj 
marksistaj interlingvistoj, traktis, kontra~e al IALA, la plan
lingvan demandon problemaro precipe deterruinita anka~ de 
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politika;! kaj sociologiaj faktoro;J. 40) Pro tio la teoriaj 
laboroj de E. DREZEtl, kiu m.eritojn akiris ankad pri dem.andoj 
de lingvonorm.igo11>estas karakterizitaj de la klopodo, vidi la 
problem.aron de internacia lingvo en ties rilatoj a1 la inter
nacia socia evoluo, stampita de klasbatalo. La "11 tezoj pri 
1nternacia lingvo", ellaborita~ kaj akceptitaj de la brigado 
de la sekcio por lingvoplanado 2) ee la popola kleriga kom.i
sariato de RSFSR, m.algrad eraraj opinioj pri la klaskaraktero. 
de lingvo kaj pri tia aparteno al la socia surbazo, enhavas 
interesajn ideojn pr1 la rolo de internacia lingvo Aenerale 
kaj precipe de Esperanto sub la kondieo de la diktaturo de 
proletaro. Lad tio i.a. necesas pli. profunde esplori, kian 
valoron internacia lingvo povas havi por la internaĊia labo
ristaro. Ankad estu certigota la konscia pluevoluigo de Espe
rant.o en la intereso de la proletaro, ekz. konaiderante la 
fakton, ke ideologiaj procesoj kom.praneble respegulilas en 
inter.nacia lingvo, kia estaa Esperanto.43) Krom.e estu esploro
ta la utib de Esperanto kiel preparo por la lernado de aliaj 
lingvoj kaJ ~a Bisnifo de planlingvo i.a. por la terminologia 
laboro. 
Kaj la traktado de la planlingva problem.aro en la kadro de la 
Sesa Internacia Lingvista Kongreao 1948 en P~izo kaj la reor
ganizado de la internacia Esperanto-m.ovado post la Dua Mond
m.ilito, akcelita ekde 1954 per la bonvolem.a ainteno de UNESCO, 
an sciencaj rondoj denove rezultigia certan intereaiaon pri 
la problem.o de internacia lingvo. 
Tamen la "m.alvarma m.ilito" m.alhelpis tiun evoluon. De 1957 
lis 1979 dadris la reorganizado de la Esperanto-m.ovado en la 
socialiam.aj ltatoj (an GDR ekde 1965 en Kulturligo). La evoluon 
de interlingviatiko·en USSR dum la laataj du jardekoj dadre 
1Dfluis la pralagoj kaj publikigoj de la konata kadkaziologo 
B.A. BOKAREV (1904-1971)44), kiu kom.encis en 1956 la denovan 
intarlingvistikan diskuton an USSR.45) La an 1963 fondita 
kom.iaiono pri interlingviatiko de la aekcio por lingvo kaj 
literaturo ee la Akadem.io de Soiencoj de USSR okazigis ee la 
Akadem.io, kom.ence sub la gvido de BOKAREV, lia 1976 pli ol 
40 soiencajn kolokvoj~46 ) pri problemoj de interlingvistiko 
kaj esperantologio. La kom.ision de la Akadem.io, skribi .libron 
pri la lnuoj de inhrlillirt.stik•, BOK.lRBV jM ne povis realigi. 
Ekde 1972 la inhrlingviatilraJB uU.-eoo~ en U:SSR ltunordigas 
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la sociolingvisto M.I. ISAEV. En siaj publikigoj ka~ diversaj 
prelegoj47) ISAEV pledas por ampleksa esploro de la planlingva 
problemaro sub aparta konsidero de Esperanto. Dum internaciaj 
konferencoj de la Akademio de Sciencoj de USSR en 1972 kaj 1974 
interlingvistikaj ;emoj ludis gravan rolon,4S) tiel i.a. en 
prelegoj de O.S. AH1'4ANOVA, N. GUNUSOV, V. AKULENKO k.a. Surbaze 
de decido de la prezidio de la Akademio de Sciencoj de USSR, 
de la sekcio literaturo kaj lingvo kaj ee la institute por 
lingvoscienco oni "latisisteme esploras la problemon de help
lingvo por la inter.nacia komunikado kaj ties aplikeblecoj sub 
la nuntempaj kondi0oj". 49) Konferma scienca esplorgrupo (ekde 
1974) sub la gvido de M.I. ISAEV okupi~as pri analizado de 
jenaj problemoj: 
1. Esploro de la teoriaj problemoj de helplingvo por la inter-

nacia komunikado. 
2. Historio de la esti~o de artefaritaj lingvoj. 
3. Tipologio de artefaritaj lingvoj. 
4. Spontaneeco kaj konscieco en la proceso de lingva evoluo. 
5. Strukturo kaj funkcio de Esperanto kiel internacia help-

lingvo. 

Post la.publikigo de la unua kolekto "Problemy interlingvi
stiki" (Moskvo 1976) oni planas la eldonon de pluaj sciencaj 
verkoj pri la planlingva problemaro. 50 ) ·Signifon por la inter
lingvistika diskuto en USSR anka~ havas la laboroj de V.P. GRI
GORJEV,51) P.N. DENisov52) kaj precipe la parte tre valora, 
ee se en si mem kontratidira, libro de E. SVADOST.53) 

Viglan interesi~on pri la rilatoj inter kibernetiko kaj la 
planlingvo Esperanto montris unu el la plej· eminentaj sovetaj 
kibernetikistoj, A. BERG.54) 
Al la sovetaj lingvistoj, serioze okupi~antaj pri Esperanto, 
i.a. apartenas la estona finnougristo P. ARISTE, kiu gvidis 
Esperanto-kursojn Oe la universitato de Tartu.55) . 
Prelegseriojn pri interlingvistiko i.a. gvidis A. DULICENKo56 ) 
Oe la universitato de Samarkand kaj S.N. KUZNECOV57) Oe la 
Lomonossov-universitato en Moskvo. 
Kvankam en Polland~ momente ne ekzistas latisistema esplorado 
pri problemoj de interlingvistiko, kelkaj polaj sciencistoj, 
inter ili la lingvistoj z. KLEMENSIEWicz5BJ kaj w. TASZYSKI59) 
kaj la filozofoj T. KOTARBINSKIGO) kaj K. AJDUKIEWicz61 ) plur
foje emfazis la signifon de Esperanto •. Precipe z. KLEMENSIEWICZ 
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en diversaj sciencaj artikoloj02 ) enga~iAis pri la problemo 
de inter.nacia lingvo kaj sukcese laboris por la parta enkon
duko de Esperanto-instruado en la polajn lernejojn. 
En Bulgario V. GEORGIEV apartenas al la pledantoj por Espe
ranto.63) Ce la Sofia universitato ekzistas lektorato por 
Esperanto. 
En Hungario, kie al la pledantoj por Esperanto apartenis la 
lingvistoj MOr KORACH64 J kaj GAza BAaCZI, 65)ekde 1966 ee la 
Eotvos-LOrllnd-universitato en BudapeAto ee la filozofia
filologia fakultato ekzistas Esperanto kiel studfako (lingvo 
kaj literaturo) ~ub la gvido de I. SZERDAHELYI. 66 ) La laboro 
super planliD8YOj anta~elonge integriAis en la esplorprogramon 
pri ~enerala :kaj aplikita lingvistiko de la universitato. 
Disertacioj pri esperantologiaj kaj interlingvistikaj problemoj 
sama kiel universitataj lernolibroj estas faritaj respektive 
estas preparataj. 61 ) 
Pri sciencaj aktivecoj en okoidente~opaj landoj kaj speciale 
en Usono ekde la mezo de la,50-aj jaroj raportis "The Interna
tional Language Re'view" (1956-1967). Precipe la verkoj de la 
usona lingvisto kaj interlingvisto M. PEI detale informis pri 
la_mondlingva problemo. 62 ) Dum la lastaj jaroj en Usono rimark
eblas pliforti~anta interesi~o precipe ee "Modern Language 
Association". kiu ekde 1972 eiujare 'vidas seminariojn pri la 
planlingva problemo kaj Esperanto. 63 
En kelkaj okcidente~paj universitatoj ekziataa lektoroj por 
Eaperanto, tiel ekz. en Hamburg kaj SaarbrUcken. 64) 
Prelegoj pri la Elanlingva problema okazas ankad ee la unive~
sitato de Vieno. 5) En la katalogo de la fakoj, kiujn oni envi
cigaa en la lingvoaciencon·kaj inatruas en univeraitatoj de 
FRG, "mondhelplingvoj" (25) eataa entenataj. 66 ) Laattempe la · 
kreinto de "kibernetika pedagogio" Helmar FRANK (Paderborn, 
FRG), parte kunlabore kun BudapeAto, en la kadro de la esplor
laboroj de la Eaplor- kaj Evolucentro por Objekti'vigitaj 
Inatru- kaj Lernprooedoj (F.EoLL), okupiAas pri problemoj de 
"klerigteknologia kaj instruplana raciigo de fremdlingva 
inatruado" pere de planlingvoj (t.e. Eaperanto), pri la apli
kado de Eaperanto por soienoo, dato-prilaborado, kiel program
lingvo ktp. Enlernejaj ekaperimentoj (i.a. per la instrumaAi
noj Robimat II, Kybernet), ampleksaj internaciaj aoienoaj kon
ferenooj ("Interlinguistik in Wiaaenschaft und Bildung" ,. 
interlingviatiko en aoienoo kaj klerigo; Paderborn, 24-a ~s 
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28-a de novambro 1976, pli ol 30 refera~oj) kaj multnombraj 
p~blikigoj montras novajn, s~kcespromesajn elirp~to~n por 
la scienca dok~entado de la valoro de planlingvoj. 67 
La filosofian skolon de LEIBNIZ kaj DESCARTES (lingvo kiel 
algebro de ideoj) sekvis s. CECCATO el Milano, eldoninta re
v~on de 1970 A!s 1972.68> 
Precipe valora por interlingvistikaj kaj socilingvistikaj 
esploroj estas la ekde 1969 ee Mo~ton en Hago aperanta re~o 
"La Monda Lingvo-Problemo 11 , ekde 1977 k~ la nova titolo 
11Lingvaj Problemoj kaj Lingva Planado11 eldonata de la Centro 
de Esploro kaj Dok~entado pri la Monda Lingvo-Problemo en 
Rotterdam. Ti~ e1 rev~o i.a. traktas la problemon de interna
cia lingva kom~kado ne unuflanke kiel lingvistikan demandon, 
sed komplekse sub politikaj, ekonomiaj, sociologiaj, j~aj, 
psikologiaj kaj lingvistikaj aspektoj. 
Ekde 1974 videblas seriozaj penoj internacie k~ordigi la 
teoriajn esplorojn pri la planlingva problemaro. Informa kaj 
esplora centro estas konstruata. 
En GDR ~is.n~ ankora~ ne ekzistas instit~ciigita konti~a 
scienca laboro super planlingvaj demandoj, ee se lasttempe 
mal~ltnombraj kontrib~a,oj estas publicitaj69) kaj ankad oka
zis sukcesa defendo de disertacio ee la H~boldt-universitato.70) 
La fakgr~po 11interlingvistiko/esperantologio11 ee Kul"turligo de 
GDR, gvidata de v. FALKENHAHN, sekvas la interlingvistikan 
esploron, organizas sciencajn kolokvojn kaj faras ekspertizojn 
pri 'demandoj, koncernantaj la planlingvan demandaron. Kat&logo, 
entenonta eirka~ 5000 pl~ingvajn verkojn, trovi~antaj en 
bibliotekoj de GDR, estas preparata. 
Grandan signifon por la dum la lastaj jaroj pliforti~anta in
teresi~o pri interlingvistikaj kaj esperantologiaj esploroj 
precipe havas la grandaj arkivoj en Vieno k~ 16000 titoloj,71) 
en La Chaux-de-Fonds (Svislando), 72) en Londono (Brita Espe
ranto-Biblioteko, 30000 ~~ojj3) kaj en la ~versitata biblio
teko en Amsterdam.74) 
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Parto el germanlingva ampleksa studo 1 kiu aperis en 
"Zeitschrift fUr Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung", Berlin, 1977: n-roj 2 kaj 4 

D.G. Brinton, w. Phillips 1 M.B. Snyder, Reports of the 
Commitee appointed October 21, 18871 to examine the 
scientific Value of VolapUk, presented to the American 
Philosophical Sbciety, November 18/1887 and Januar,y 
6/1888 

D.G. Brinton1 H. Phillips 1 M.B. Snyder, .Supplementary 
Report of the Commitee appointed to consider an inter
national language. Read before the American Philosophi
cal Society, Dec. 71 1888 

A.J. Ellis, On the conditions of an universal language 1 
in reference to the invitation of the American Philoso
phic~ Society of Philadelphia1 u.s., to sand delegates 
to a congress for perfecting an universal language on 
an aryan basis, and its report on VolapUk, en: Trans
actions of the Philosophical Society, 1888 - 1890, 
London/Straaburg 1891, p. 59-94 

H. Schuchardt, Auf AnlaB des Volapiik, Bern 1888 
- H. Schuohardt, Weltsprache und Weltsprachen, an Gustav 

Meyer, StraBburg 1894 
- H. Schucħardt, Bericht Uber die auf Schaffung einer 

kiinstlichen internationalen Hilfssprache gerichtete 
Bewegung, en: Almanach der Akademie dar Wissenschaf
ten, Wien, 1904, p. 281 - 296 

6) kp. K. Brugmann, A. Leskien, Zur Kritik der kiinstlichen Welt
sprachen, StraBburg 1907 
- K. Brugmann, A. Leskien, Zur Frage dar EinfUhrung 

einer kiinstlichen internationalen Hilfssprache, 
en: Indogermanische Forschungen, vol. 22 1 StraBburg 
1907/1908, P• 365 - 396 

- K. Brugmenn, Die kiinstlichen Weltsprachen und ihre 
Aussichten1 en: Akademische Rundschau, Leipzig 
1913 - 1914, P• 290 - 309 

7) kp. J. Baudouin de Courtenay, Zur Kritik dar kiinstlichen 
Weltsprachen, (instigite de la samtitola brofturo de 
K. Brugmann kaj A. Leskien), Leipzig 1908 
- J. Baudouin de Courtenay, O_jvzyku pomocniczym miqd

zynarodnym (Oddzyt publicz~, wygtoszeny w Warszawie 
5. maja 1906 r.), Osobne odldcie z "Kcytyki" 1 Krak6w 
1908 

8) kp. anka~ V.P. Grigorov, J.A. Baudouin de Courtenay i inter
lingvistika, en: k 30-letiju so dnja smerti), Moskva 
19601 P• 53 - 66 
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A. Meillet, M. Br6al, Recenzo pri K. Brugmann kaj 
A. Leskien, Zur Kritik der kUnstlichen Weltsprachen, 
en: Revue Critique de hist~ire et de litterature, 
n-ro 13/1908, (2 avrils), p. 240 - 246, Paris 
- A. Meillet, Les langues dans l'Europe nouvelle, 

Paris 1928, p. 276 - 285 
- M. Br6al, Le choix d'une langue internationale, en: 

La Revue de Paris, Juillet-Aodt 1901, p. 229 - 246, 
Paris 1901 
l 

10) kp. L. Couturat, o. Jespersen, R. Lorenz, w. Oswald, 

11) 

12) kp. 

13) kp. 

14) kp. 

15) kp. 

16) kp. 

17) 

18) 

L. Pfaundler, Weltsprache und Wissenschaft, Jena 1909, 
P• 11 - 26 
- B. Kotzin, Historio kaj teorio de Ido, Moskvo 1913 

(germane: Geschichte und Theorie des Ido, Dresden 
1916) 

R. Berger, Li ver historie del lingue international, 
en: Cosmoglotta, A~gusto 1937, (jarkolekto 16, n-ro 
116) p. 67 k. sekv. 

L. Couturat, La logique de Leipniz, Paris 1901, 
P• 51 k. sekv. 
- L. Couturat, Opuscules et fragments in6dits de 

Leipniz, Paris 1903, P• 93 

- L. Co~turat, D'une application de la logique au 
probll!me de la langue internationale, in: Re'vue de 
Metaphysique et de·Morale, Paris 1908, p. 761-769 

- L. Couturat, Des rapports de la logique et ~e la 
linguistique dans. la probl4me de la langue interna
tionale, en: Revue de Metapbysique et de Morale, 
Paris, Juillet 1911, p. 509- 516 

ankad la liston de lingvosciencistoj, kiuj eldiris 
opinion rilate al la planlingva demando (2is e. 1930) 
Oe E. WUster, Internationale Sprachnormung, Bonn 1966, 

en suplementa tabelo 

- la multnombrajn de o. Jespersen en Ido skribitajn 
artikolojn en la gazeto "Progreso" ek de 1907 kaj 
"Novialiste" (kp. noton 17) 

- Selected writings of o. Jespersen, London 1962 

- o. Jespersen, Eine internationale Sprache, Heidel-
berg 1928 (el la angla de s. Auerbach) 

- o. Jespersen, Novial Lexike, London 1930 

Novialiste, Revuo par li kosmopoliti standardlingue, 
Red. P. Ahlberg, 1934 - 1939 

pri IALA kp. krome la pli sube menciitajn titolojn 
- IALA: Outline of program,"New York 1924, P• 23 
- IALA: General Report, New York 1945, P• 64 
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- IALA: A Plan for obttaining Agreement on an Auxiliar,y 
World - Language, preceded by A Brief History of the 
International Auxiliary Language Association, New 
York 1936, P• 27 

aperis 1929 en Genevo, reeldonita 1973 ee Olms-Verlag 
Hildesheim/New York 

pri tio 
-· E.L. Thorndike, L.V.H. Kennon, Progress in Learning 

an Auxiliary Language, a report, Teachers College, 
Columbia University, IALA, New York 1927, p. 138 

- S.P.D. Duggan, A preliminary investigation of the 
teach:Lng of auxiliary languages in schools, a report 
to the council of the Parents League of New York, 
IALA, New York 1927, P• 74 

- E.L. Thorndike, Language Learning. Summery of a Report 
to the International Auxiliary Language Association 
in the United States, Inc. - Division of Psychology, 
Institute of Educational Research, Teachers College, 
Columbia University - Bureau of publications, Teachers 
College, Columbia University, New York 1933, p. 59 

- H.s. Eaton, The educational value of an artificial 
language, en: The modern Language, Journal, New York, 
vol. XII, novembro 1927, n-ro 2, p •. 87 - 94 

- A. Fisher, Modern languages by Way of Esperanto, en: 
Modern Languages, vol. 20, 1921, P• 179 - 182 

21) H.S. Eaton, General language course, Banks Upskaw and 
company, Dallas 1939, p. 180 

22) IALA: Report of executive secretaty, May 19, 1930 -
decembro 31, 1931 New York 1932, p. 6 

23) E.L. Thorndike, Language Learning •• vd. supre, p. 7 

24) kp. H.N. Shenton, Cosmopolitan conversation, The language 
Problema of international conferences. Columbia Univer
sity Press, New York 1933, P• 803 

25) publicitaj estis i.a.: 
- E. S~pir, M. Swadesh, The expression of the ending

point relation in English, French and German, en: 
Monograp.lle of the Linguistic Society of America, X, 
New York 1932, p. 125 

- E. Sapir, Totality, en: Monographs of the Linguistic 
Society of America, V 5 l New York 1930, p. 28 

- H.S. Eaton, Helen, Comparative frequency list, a 
study based on the first thousand words in English, 
French, Spanish and German Frequency lista, en: 
Yearbook of the Comittee on Ivlodern Language Teaching, 
New York 1934. 

- Kromaj 20-10 lin~vistikai studa,oi. inter ili linRvo
acienca bibliografio de Erich Hofmann (Manuskripto 1933, 
p. 479) devas esti en la IALA-arkivo, kiu trovi~as · 
supozeble en New York. 
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A. Debrunner, w. de Cook BuniD81 J. Vendryes, Some 
criteria for an international language and Commentar,y, 
IALA, New York 1937, P• 36 

IALA, Annual MeetiD81 May 19, 1930, Eltcerpts and 8111111118-
riea of Reporta of Activitiea, January 1, 1929 - ~ 19, 
1936, New York 1930, p. 16 k. aekv. 

Indogermaniachea Jabrbuch, XIV. vol. Berlin 1930, 
P• 393/94 

- IALA, Annual Report for 1936, New York 1937, p. 7 k. 
sekv. 

- IALA, Communications from Committee for ~eement 
(multopligita manuskripto), New York 1936 

Actes du deuxiAme CongrAs international de linguistes, 
GenAve, Aodt 1931. Paris 1933 

Actea du sixiAme CongrAs international de Li~stes, 
Paris, 1948, Paris 1949, P• 93-112, 409-416, 586-600 

A. Martinet, J.P. Vinay, Questionnaire, IALA, New York 
1946, P• 97 (france kaj angle) 

ankaCi. la artikolon al la planlingva demando de A~ .Mar
tinet en: Word", New York, vol. 2, 1946, P• 37-47 kaj 
vol. a, 1952, p. 163-167 samkiel la recenzon al la 
verko de M. Monnerot-Dumaine,. (kp. noton 8) ena Comptea 
rendus, Bulletin de la Soci6t6 de linguistique de Paris, 
1962 l n-r. 2, p. 30-34. 
Similan opinion havas ankaCi. Mayrhofer: kpt. M. Mayrhofer, 
Plansprachen und Sprachplanung, Geschichte, 'Kritik, 
Perspektiven, en: Festschrift zur Feier des 125-jahri
gen Bestehens der Sachsischen Akademie der Wissenschaf
ten zu Leipzig, Berlin 1974, p. 77-86 

A. Gode, Interlingua English Dictionary, New York 1971 2, 
P• XV/XVI (1. eldono 1951) . 

krom noton 34 ankaCi. A. Gode, H.~. Blair, Interlingua, 
a grammar of the international language, New York 1971 
(1. eldono 1951) 

A. Matejka, Li verita pri Interlingua, en: "Coamoglotta", 
Organ oficial del Interlingue-Union, vol. 49, Januaro/ 
Marto 1970, n-ro 25a, P• 2-7 

A. Gode, The Case for Interlingua, en: The Scientific 
Monthly, vol. LXXVII 1953 / a, P• a9, Lanchester 

o. Jespersen, Eine inter.nationale Sprache ••• vd. supre, 
p. 10 

Kp. i.a. 
- A.T. Baziev, M.I. Isaev, Jazyk i nacija, Moskvo 1973 
- M.I. Isaev, Razvitie nacionalnych jazyka v SSSR, en: 

La Monda Lingvo-Problemo, Den Haag (Mouton), 
vol. 3/1971 l n-ro a, p. 114 - 124 
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_ E. Drezen, Analiza Historio de Esperanto-Mov~do, 
.EKRELO, Leipzig 1931, 95 P• 

- E. Drezen, La vojoj de formi~o kaj dievasti~o de la 
lingvo internacia, Leipzig 1929, 64 p. 

- E. Drezen, oeerki teorii Esperanto (en rusa lingvo 
kaj Esperanto), Mo~kvo/Leipzig 1931, 83 p. 

- E. Drezen, Osnovy jazykoznanija, teorii i istorii 
me!dunarodnogo jazyka, Moskvo 1929, 135 p. 

- krome kontribua~oj en "Me!dunarodny jazyk", Moskvo 
1922-1937 

i.a. E. Drezen, Pri problemo de internaciigo de scienc
teknika terminaro, Moskvo/Amsterdam 1935, 84 p. 

La a~toro disponis nur pri la esperantlingva teksto. 
"Lingvo-konstrua" fako, supozeble kiel sekcio por 
"jazykovoje stroitjelstvo". La tezoj estas presitaj 
en: "La Nova Etapo", Moskvo 1932, vol. I, 3/1932, 
P• 116 - 118 

ei-konekse: D. Blanke recenzo "Plcna Ilustrita Vortaro 
de Esperanto", en: "Zeitschrift fiir Phonetik, Sprach
wissenschaft und Kommunikationsforschung", Berlin, 
1 - 2/1973, P• 144 - 150 

... 
- o.s. Ahmanova, E.A. Bokarev, :de2dunarodnyi vspomoga

telnyi jazyk kak lingvistieeskaja·problema, en: 
Voprosy jazykoznanija, l\'loskvo 6/56, p. 65 - 78 

- E.A. Bokarev, Esperanto, la lingva krea~o de Zamen
hof, en: Memorlibro pri la Zamenhof-Jaro, Universala 
Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 
London 1960, p. 31 - 32 kaj "der esperantist" 
n-ro 65/66 l374 1974) p. 28 - 30 

- E.A. Bokarev, Sono kaj fonemo en Esperanto, en: Nun
tempa Bulgario, Sofia, 11/1966 kaj GDR-eldono de 
"Paco", Berlin 1974, p. 29 - 30 

- E.A. Bokarev, La internacia lingvosituacio kaj 
eblecoj de raciigo, en: "der esperantist", Berlin, 
n-ro 15 (Oktobro 1967), p. 7 - 10 

- .E.A. Bokarev, Russko-esperantski slovar, Moskvo 1966, 
536 P• 

- E.A. Bokarev, Esperanto-russki slovar, Moskvo 1974, 
488 p., krome kontribua~oj de Bokarev en: Problemy 
interlingvistiki, Moskvo {Nauka) 1976. 

45) kp. - la raporton de v.P. Grigorjev en: Voprosy jazykoz
nanija, Moskvo, 1956/4, P• 158/59 

- la nekrologon a1 E.A. Bokarev, en: La Monda Lingvo
Problemo, Den Haag, vol. 3, 1971/-n-ro 7, P• 57 - 58 
kaj en: "der esperantist", Berlin, n-ro 47 (Majo
Junio 1971), P• 18 - 19 

46) kp. Problemy interlingvistiki, Moskvo 1976, P• 157 - 158 
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i.a. 
- la eapitron "0 jazyk budust!ego" en la en noto 39 

menciita verko de A.T. Baziev kaj M.I. Isaev 
(p. 215 - 226) 

- M.I. Isaev, Pri bazaj metodologiaj problemoj de 
interlingvistiko, en: "der esperantist" n-ro 71 
(3/1975) 

- Kontribua~oj de Isaev en: Problemy interlingvistiki 

48) a) - De la 24-a ~is la 27-a de okt. 1972 la institute 
de rusa lingvo ee la Akademio de Sciencoj de 

49) kp_. 

50) 

51) kp. 

52) kp. 

53) 

54) kp. 

55) kp. 

56) 

57) kp. 

USSR gvidis konferencon pri la temo "Rilatoj inter 
naturaj kaj artefaritaj lingvoj, en kies kadro 
okazis 8 prelegoj pri la planlingva problemaro. 
(Kp. "der esperantist" 59/60, junio - oktobro 
1973, P• 45 - 46, "Esperanto", Rotterdam 2/1975, 
p. 26) 

b) - En junio 1974 la Akademio de Sciencoj de USSR 
gvidis tritagan konferencon pri la temo "Scienc
teknika revolucio kaj la funkcio de la lingvoj 
en la mondo". Enkadre de tiu ei konferenco i.a. 
prelegoj de M.I. Isaev ("La problemo de artefa
rita helplingvo en la epoko de la scienc-teknika 
revolucio"), o.s. Aħmanova ("Naturaj lingvoj kaj 
la problemo de kreado de scienca helplingvo") k.a. 
traktis interlingvistikajn problemojn. Kp. "der 
esperantist" 65/66 0/4 1974), p. 39 - 40; Bulgara 
Esperantisto Sofio, 10 - 11/1971, p. 21 - 22 

"der espE!rantist" n-ro 67/68 (5/6 1974) kaj ankad 
Problemy interli~vistiki, p. 4· 

i.a. aparos 1980 libro pri internaciaj helplingvoj. .. .. 
- V.P. Grigorjev, 0 nekotor.yh voprosah interlingvistiki, 

en: Voprosy jazykoznanija, Moskvo 1/66, p. 37 - 46 
kaj ankad en: Problemy interlingvistiki 
V.P. Grigorjev, Ob internacionalnoj jazykovoj forma, 
en: Problemy sovremennoj filologii, Moskvo 1965, 
p. 94 - 97 

P.N. Denisov, Principy modelirovanija jazyka, Moskvo 
1965, P• 5 - 20 

E. SvadostJ Kak vozniknet vseobAe!j jazyk? Moskvo 
·(Nauka) 19b8 

La Monda Lingvo-Problemo, vol. 1, n-ro 1, 1969, p. 63 

La Monda Lingvo-Problemo, vol. 2, n-ro 5, 1970, p. 128 

Programo en "Interlingvistika Informa Servo", Reinbeck 
(FRG) vol. 13, 1970, P• 84 

"Currero international de Interlingua", Odense, vol. 10, 
n-ro 31, januaro-marto 1973, P• 8 
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D. Jakubiec, Uczony-Esperantysta, en: z. Klemensiewicz, 
w S!utbie nauce i szkole, ksiwga pamiatkowa po~wiqcona 
profesorowi doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, 
Varsovio 1970, P• 35 - 41 

.Esperanto? Varsovio 1964, P• 87 - 88 

same tie, P• 55 kaj sekvantaj 

sama tie, P• 13 - 17 

i.a. z. Klamensiewicz, Czy warto si~ zajmowa6 Esperan
tem?, Varsovio 1965 

intervjuo en: Nuntempa Bulgario, Sofia, 7 - B/1962 

M. Korach, Pensoj pri la internacia lingvo, en: Hungara 
Vivo, Budapest, 3/1968, P• 12 

- 11Koznevel6s", XXII, n-ro 23, 9/XII, 1966, p. 891 - 892 
- Hungara Vivo, Budapest, 2/1969, p." 13 1 1/1974, 

P• 22 - 23 

T. Vask6 1 Esperanto, studobjekto en la BudapeAta Uni
versitato, en: Hungara Vivo, Budapest1 3/1969, p. 28 1 
Esperantologiaj kajeroj, Budapest, 19-r7, vol. 2 

- I. Szerdahelyi, Metodologio de Lingvostudado kaj 
'parolalproprigo (de Esperanto), Budapest (Tankonyv
kiad6) 1975, 377 P• 

- Esperantologiaj kajeroj 11 Budapest 1976, 239 p. 

62) kp. krom noto B) anka~ 

- M. Pei, The story of language, London 1952, p. 427-464 
- M. Pei, What's in a Word? New York 1968, p. 205-238, 

krome en multnombraj bibliografie registritaj artiko
loj en: International Language Reporter, Denver, 
vol. XV, n-ro 53 1 1969, P• 18/19 

63) kp. i.a. 

64) kp. 

65) kp. 

- Proceedings of the Symposium on the Teaching of Espe
ranto at United States Universities and Colleges, en: 
La Monda Lingvo-Problemo, vol. 41 n-ro 12, 1972, 
P• 159 - 175 

- R.E. Woo.d, Lingva seminario en Novjorko, en: Esperanto, 
Rotterdam, 2/1973, p. 26 - 27 

Linguistische Berichte, Braunschweig, n-ro 5, 1970, 
p. 62/63 

Universitat Wien, Vorlesunssverzeichnis fUr das Winter
semester 1972/1973, p. 91 lEinfUhrung in die Inter
linguistik I (Geschichte dar Plansprachen), Lehrbeauf
tragter Dr. Back) 
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P. Hartmann, Zur Lage der Linguistik in der BRD, 
Frankfurt/M. 1972, p. 150 

i.a. 
- H. Frank, Plansprachliche Dokumentation, en: Nach

richten fur Dokumentation, Pullach b. MUnchen, 
vol. 26 (1975) n-ro 1, ekde p. 20 

- H. Frenk, Sprachorientierungsunterricht nach dem 
Paderborner lilodell, "Aula", 2/1976, Coburg 

- H. Frank/I. Szerdahelyi, Zur p8dagogischen Bestim
mung relativer Schwierigkeiten verschiedener Spra
chen, en: Grundlagenstudien aus Kybernetik Und 
Geisteswissenschaft, Paderborn, vol. 17, 2/1976, 
P• 39 - 44 

- Lehrplanerische Rationalisierung des Sprachunter
richts, Paderborn 1975 (Paderborner Arbeitspapiere, 
FEoLL, Institut fur kybernetische Padagogik, Gruppe LO) 

- E. Arnold, A. MUnnich, R. Hilgers, Prinzipien der 
Programmiersprache Progreso, Paderborn 1975 (Insti
tut fur kybernetische Padagogik) 

68) Pensiero e linguaggio in operazioni/Thought and 
language in operations. A. quarterly review edited 
by Centro di Cibernetiks e di Attiviti Linguisticha 
dell' Universiti di Milano. Milano-Vareso: Instituo 
Editorale Cisalpino, vol. I, 1970, 469 p., vol. II, 
1971, vol. III, 1972 
- kp. anka~ la recenzon de W.A. Verloren van Themaat 

en: "La Monda Lingvo-Problemo",- vol. 3, n-ro 8, 
1971, P• 112 - 113 

69) - D. Blanke, Die alten Sprachen und das Problem einer 
internationalen Welthilfssprache, en: "Das Altertum", 
Berlin, vol. 19, 3/1973, p. 184 - 194 

- D. Blanke, Recenzo a1 "Ple.na Ilustrita Vortaro de 
Esperanto", en: 11Zeitschrift ftir Phonetik, Sprach
wissenschaft und Kommunikationsforscħung 1 - 2/1973, 
P• 144 - 150 

- v. Falkenhahn, Sprachwissenschaftliche Betrachtungen 
zur Rolle und Struktur des Esperanto, en: der esperan
tist, n-ro 18/19 (januaro 1968); p. 3 - 11, 17 - 28 

- V. Falkenhahn, Zur Frage einer Welthilfssprache, 
Ein Vergleich der Lerneinheiten im Deutschen und 1m 
Esperantot en: der esperantist n-ro 59/60 (junio -
okt. 1973J 1 p. 10 - 28, korektoj en: der esperan
tist n-ro b1762 (nov. - dec. 73), P• 46. 

- H. Spitzbardt, Weltsprachen und Welthilfssprachen, 
en: ZPSK 6/1973, P• 630 - 651 

- M. Mayrhofer, Plansprachen und Sprachplanung, Ge
schichte, Kritik, Perspektiven, en: Festschrift zur 
Feier des 125-jahrigen Bestehens der Sachsischen 
Akademie der Wissenschaften zu.Leipzig, Berlin 1974, 
P• 77 - 86 
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_ D. Blanke: 11Zur wissenschaftlichen Beschli.:ftigung 
mit Plansprachen l" + parto II, en: ZPSK 1977, 
n-roj 2 + 4 

- D. Blanke: "lnterlinguistik und interlinguistische 
Forschungen", en: ZPSK 1977, n-ro 6 

- o. Troebes: "Gesellschaftliches Kommunikationsbe
dUrfnis und Theorien von Welthilfssprachen, en: 
ZPSK 1978, n-ro 6 

- s. Ziegler, "liber Esperanto und Esperantologie", 
en: ZPSK 1/2 1951, P• 101 - 111 

- Do Westermann, pri W.Th. Oeste: fEsperanto, Mittler 
der Weltliteratur", recenzo, en: ZPSK, 1953, 
P• 411 - 412 

D. Blanke, "Plansprache und Nationalsprache, ein Bei
trag zur Erforschung ihrer spezifischen Kommunikations
leistungen, gezeigt am konfrontativen Vergleich eini
ger Probleme der Wortbildung des Esperanto und des 
Deutschen", Humboldt-Universitat Berlin 1975 
(2 volumoj: I 170 p., II 74 p.) 
Tezoj en "der esperantist" 79 (5/1976) 

- H. Steiner, Katelogo pri la kolektoj de Internacia 
Esperanto-Muzeo en Wien, Parto I: sistema Katalogo 
pri la Esperanto-presa~oj, Wien (AAstria Nacia 
Biblioteko) 1957 e. 300 P• 

- H. Steiner, Katalogo pri la kolektoj de Internacia 
Esperanto-Muzeo en Wien, Parto II: Sistema Katalogo 
pri la presa~oj de la ne-Esperanto-Artefaritaj 
lingvoj (Vola~Uk, Ido, Interlingue, Interlingua 
k.t.p.) Wien lA~stria Nacia Bibli~teko) 1958, 93 p. 

- H. Steiner, Alfabeta Katalogo pri la kolektoj de 
Internacia Esperanto-Muzeo en Wien (A-L) Wien 
(A~stria Nacia Biblioteko) 1969, 462 p. 

"Esperanto", Rotterdam, 7/8/1973, p. 132 - 133 

R. Markarian, The educational value of Esperanto
teaching in the Schoqls, Centre for Research and Docu
mentation on the Language Problem, Rotterdam 1970, 
P• 10 

- Catalogi Kunsttalen I, Esperanto-Universiteits
bibliotheek van Amsterdam, speciale Catalogi, 
Nieuwe Serie, n-ro 5, Amsterdam 1969, 338 p. 

(El la germana trad. 
Erich WUrker/Klaus D. Dungert) 
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Detlev Blanke 

IBTERLIBGVISTIKO KAJ IBTERLIBGVISTIKAJ ESPLOROJ 1 ) 

1. !-&_ t!l'!i!!O_ 

La termino "Interlingvistiko" pli ofte aperas en la lingvo
scienca literaturo ekde 1930 kaj estas intima ligita kuD la 
laboro de o. JESPERS~. Dum la lastaj jardekoj oni komprenas 
sub "interlingvistiko" diversajn aferojn. 
Tio evidente estas ka~ata anke~ de la vortstrukturo mem. 

Poje "interlingvistiko" estas la scienco pri "interlinguae", 
la interlingvoj a~ internaciaj lingvoj (interlanguage, me!
dunarodnij j&Ziko langue internationale). Pro tiu s1gn1fo la 
termino siatempe estis kreata: /1nterl1ngu{a)/ + /(1st)1k/. 
Aliflanke Si tiu termino delogas anke~ al signado de la ling
vosciencaj branSoj, kiuj okupigas pri interrilatoj kaj kontak
toj inter diversaj lingvoj: /inter linguae/ + /(ist)ik/. 

"Interlingua" kaj "Interl1ngv1stiko" ofte estas kune nomataj. 
"Interlingua" estas uzata minimume por kvar signifoj: 
1) La posta nomo de la novlatina semiplanlingvo (1) 

"Latino sine flexione" (1903) de G. PEANO; 
2) la nomo de la na:uralisma semiplanlingvo de A. GODE (1951); 
3) "interlingua" {pera lingvo) por celoj de la permalina 

tradukado (2); 
4) kelkfoje !enerale en senco de "universala lingvo" (3). 

La~ D. SZILlGYI, kiu probable ellaboris la unuan listigon de 
interlingvistikaj terminoj en sia "Dictionario Terminologico 
de Interlinguistica" (_4), la termino "interlingvistiko" de
venas de J. MEYSMAmr. (1911), sed konati~is en. lingvosciencaj 
rondoj nur fare de o. JESPERSEN. 

2o }2i~i!!OJ. 

Estas diferencigeblaj du !efaj grupoj de difinoj de inter
lingvistiko: 

1) Traduko de M. Lennartz. La artikolo en germana originalo 
aperis en la prestifta germana (GDR) lingvoscienca ravuo 
"Zeitschrift f'Ur Phonetik 0 Sprachwissenschaft und Kommuni
kationsforschung" Berlin, 6/1977, p. 619-629, sub la titolo 
"Interlinguistik ·und interlinguistiache Porachungen". 
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1) La interlingvist1ko okup1!as pr1 demandoj de 1 n t e r
n 8 c 1 a l i n g v a k o m u n i k a d o 1 kaj tiu 
eefe (aed ne ekakluziva) per p l a n l i n g V 0 j 
(ekz. Eaperanto). 

2) Qkazaa diaVastigo de la Objekto al S i U j d e m a n -
d 0 j rezultantaj el lingvaj kontaktoj 1 lingvokomparado 1 

tradukado k. t. p. 
Inter amba6 grupoj ekziataa transiroj kaj interkruci~oj. 

2.1. !n!e~n!c!a_kgmyn!k!d2 

En tiu difina grupo oni povas diferencigi kelkajn variantojn. 
a) La komparej-kreivaj ditino;t rilataa al planlingvoj kaj 

devenaa de OTTO JESPERSEN1 kiu en 1930 vortumis: "A new 
acience is developing. Interlinguiatics - that branch of 
the acienee of language -which deala with the structure 
and basic ideaa of all languagea with a view to the esta
bliahing of a norm for interlanguages 1 i. e. auxiliar~ 
languages destined for oral and written use between people 
who cannot make themaelves understood b~ meana of their 
mother tongue". (= Nova scienco evoluaa 1 interlingvistiko 1 

tio estas tiu branSo de la lingvoscienco 1 kiu traktas pri la 
atrukturo kaj ba•aj ideoj de !iuj lingvoj kuD la celo krei 
normon por interlingvoj 1 t. e. helplingvoj deatinitaj por 
bula kaj skriba uzo inter homoj ne povantaj interkompreni~i 
pere de sia gepatra lingvo) (5) Do temas pri k r e a d o 
de planlingvoj (helplingvoj 1 artefaritaj lingvoj). Parenca 
al la difino de JESPERSEN estas tiu de D. SZILAGYI 1 la6 
kiu la "Interlinguistica normative" estas "S~stema totale 
de theorias et technicas serviente ad productione de in
terlinguas" (en Interlingua de PEAJ:IO) (6). 

Tiu difino estis direktomontra anka6 por la laboroj de 
International Auxilia~ Language Association (7) 1 kiu en 
aia lesta laboretapo deiris de tio 1 ke la 2istiamaj plan
lingvaj projektoj estas neperfektaj kaj ke oni devas kon
strui pli perfektan lingvon. Similaj d1fi·noj trovi~as inter 
alie ank&U Se M. PEI (8), limigitaa scienca lingvo Se E. 
WUSTER (9), plue Se VI. J. A. MAliDERS (10) 1 O. S. ACHMANOVA 
(11) kaj en lconcernaj lelcsikonoj (12). V. TAULI vidas ri
latojn inter "Language Planning" kaj interlingvis1;iko. La6 
li interlingvistiko estas "the science of International 
Language Planning". (13) 
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b) La komparaj-priskribaj difinoj rilatas anka6 al planlingroj. 
Ili limi~s al la kompara analizo de reapektive jam ekzi
stantaj planlingvaj projektoj kaj elprovitaj planlingvoj 
a6 semiplanlingvoj. D. SZILAGYI komprenas sub "Interlingui
stica generale" la "Studio historico et comparativo de in
terlinguas". '(14) Similajn konceptojn reprezentas H. tlLBERG 
(15), M. PIETRZAK (16), E. VILBORG (17) kaj R. HAUPEBTBAL 
(18). La lesta nomas interlingristikon "kompara planlingvi
stiko", ~njekteble sub la influo de wUSTER, kiu egaligas 
interlingvistikon al "scienco.pri planlingvoj". (19) Anka6 
en diveraaj leksikonoj trovi~as similaj difinoj. (2Q) La6 
M. MONHEROT-DUMAIBE (21) la interlingvistiko kiel branSo de 
lingvoscienco studas ne nur Siujn provojn, apliki pazigra
fiojn kaj planlingvojn kiel internaciajn komunikilojn, sed 
ampleksas anka6 naciajn lingvojn en la funkcio de interna
ciaj mondkomunikaj lingvoj. 

c) Ne Siam la objekto de la interlingvistiko astas tiel mal
lar~igita. La problemo de internacia perlingva komunikado 
estas ege kompleksa kaj ~vas ne nur lingvan flankon. 
Kelkaj sciencistoj vidas solvon de la internacia lingvo
problemo nur en planlingvo. Aliaj ne ekskludas pliajn 
solvoeblecojn dekomence. 
Sub la influo de la konceptoj de la soveta interl1~gv1sto 
E. A. BOKAREV (23) V. P. GRIGOREV vidas en la interli~g
vistiko i n t e r b r a n e a n esplordirekton: "La 
interlingvistiko esploras la manieron de kontentigo de 
bezonoj je rimedoj de internacia komunikado la6 social& 
kaj historie-filologia kaj aliaj aspektoj (24)? ee kio la 
planlingvoj meritas specialan atenton. 
M. I. ISAEV vidas en la 1nterl1ngvist1ko elementon de la 
soc1lingv1stiko, kiu staras Se la limo inter lingvoscienco, 
sociologio kaj filozofio. ISAEV substrekas: "Oni ne povas 
~ste percepti la fundamentajn 1nterl1ngvistikajn demandojn, 
kiam oni elprenas ilin el ilia konekso kun la evoluo de la 
socio." (25) 
Por I. SZERDAHELYI, la gvidanto de la fako Esperanto (ling
vo kaj literaturo) Se la Budape8ta univerait~to, la inter- · 
lingvistiko kiel branSo de la aplikata lingvoacienco eataa 
scienca fako, kiu devas don1 respondon al tio, kia lingvo 
(ekz. antikva a6 moderna etnolingvo a6 planlingvo) eataa 
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konsiderebla por internacia perlingva komunikado. Demandoj 
de lingvopolitiko kaj lingvoplanado lau SZERDAHELYI sama 
apartenas al interlingvistiko kiel la tuta planlingva pro
blemaro. Oar, kiel konate, kiel planlingvo en praktiko 
tunkcias nur Esperanto, por SZERDAHELYI la scienca eaplo
rado de Eaperanto (esperantologio) estigas la Safa elemento · 
de interlingvistiko. (26) Tiu koneepto konformas, kiel 
HAUPENTHAL burte konstatas, sl la ekkono, "ke la eelo de 
8iuj 1nterlingv1stikaj klopodoj, ekde la filozofiaj pro
jektoj de WILKIHS, DESCARTES, COMEHIUSm LEIBNIZ tra Vola
pUk, Idian Neutral, Ido, Occidental, Interlingua· (GODE -
D. B.) kaj Neo, kontribui al la solvo de la lingvoproblemo, 
trovis en Esperanto solvon plej bonan". (27) 
Dum la tampo de o. JESPERSEN la lingvistikaj pridetalaj 
diakutoj pri ekziatantaj a6 kreendaj planlingvoj stari,s 
en la centro de interlingviatikaj klopodoj. 
Ou unu internacia lingvo (apud la gepatra lingvo) povoa· 
eati tutmonde enkondukata - eu nacia au planlingvo - unua
vice ne estoa determinata da lingvistikaj sed de politikaj, 
ekonomiaj kaj aliaj socipolitikaj faktoroj. Lingvaj ecoj 
de la komunikilo aendube anka6 ludos gravan rolon, aed ne 
la decidan. 
A. BORMABN kiel unu el la unuaj montris la antau 8io soci
politikajn aspektojn de la interlingviatiko. Por li inter
lingvistiko estaa "bran8o de la scienco, kiu esploras la 
~enerale politikajn, kulturajn, sociologiajn kaj lingvi
atikajn demandojn pri komuna lingvo uzenda egale de 8iuj 
homoj en internaeiaj rilatoj, la internacia lingvo". (28) 
Por BORMANN tiu internacia lingvo povaa eati nur planlingvo. 
Lau li la interlingvistiko ne estaa braneo de lingvistiko, 
aed nova mematara interbran8a scienco. 
En la centro de la difinoj kaj verkoj de la plej multaj 
autoroj staras la demando pri planlingvo. Tio konformaa 
al la esti~o de la termino "interlingviatiko",· pri kio 
atentigia jam A. DEBRUNNER. (29) 
Kiel konkludan labordifinon on i povus vortwni: La i 
t e r l i n g v i a t i k 0 e 8 t a s l i n g v 0 -

s c i e n c a b r a n a o Q i· e s p l o r a s 
8 i u J n d e m a n d o j n k a j p r.o b l e -

n -

m o j n d e i n t e r n a c i a l i n g v a k 0 -
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munikado kun 8iuj ~iaj 

k a j t ek 0 D 0 m i a j t l i D g V i 8 
k a j a l i a j a 8 p e k t o j • C i 

p 0 l i t i-
t i k a j 

l a t a 8 k o n 8 u b 8 p e c i a l a 
h a V a 8 

k 0 D-

8idero de la planlingvoj 
m o D t r i l a v o j o n a l k i e l e b l e 
p l e j o p t i m u m a 8 o l v o d e l a iD-
t e r D a c i a l i n g v o p r o b l e m o. 
Grava elemento de la interlingvi8tiko 8endube e8ta8 e8pe
rantologiot kiu apoge al W. J. A. IIAHDERS (30), E. WUSTER 
(kiu i'orm18 la terminon "e8perantologio") (31) kaj P. 
NEERGAARD (32), kiel lingvo8cienco pri Esperanto e8plora8 
8trukturan, evoluon kaj komunikan kapablon de tiu plan
lingvo. Sur la bazo de normigaj 8i8temdokumentoj de E8pe
ranto ("l!'undamento de E8peranto") (33) kaj koni'orme al la 
6an~i~antaj komunikaj bezonoj de la internacia lingvopor
tanto la e8perantologio deva8 krome liveri principojn por 
lauplana pluevoluigo de E8peranto, do e8ta8 kaj pri8kriba 
kaj pre8kriba kaj 8ekve hava8 rilatojn al lingvoplanado. 

2.2. §iB~OBS_lingvgkgmEa~o-

BedaUrind..-e la termino "interlingvi8tiko" e8ta8 uzata ankafl 
por la 8ignado de brancoj, kiuj ne 9enpere e8ta8 ligitaj al 
demandoj de i D t e r D a c i a k o m u D i k a d o 
kaj p l a n l i n g v a p r o b l e m a r o en la 
8upre pri8kribita 8enco. 
Tiel ekz. M. WANDRUSZKAt de kiu 8ajDa8 deveni la pliva8tigo 
de la nociot 8kriba8: "Ekde dudek jaroj 8iuloke oni labora8 
pri nova kompara lingvo8cienco. Gi ankorau 8er8a8 novan no• 
mont nomi~a8 kompar-pri8kribat koni'rontat kontra8tiva, dii'e
renciga lingvi8tiko. 
Por amplek8e kompreni la vivan realecon de la lingvojt gi 
pli kaj pli tran8ira8 al komparado de tradukoj en kiel eble 
plej granda nombro kaj diver8eco. La 8iutage kre8kanta tajdo 
da tradukoj inter plej diver8aj lingvoj dona8 neel8erpeblan 
materialon. Lingvi8tiko de plurlingvecot de lingvomik8ado 
kaj mik8lingvojt de tradukado kaj tradukkomparadot de 'kon
ver8acio inter lingvoj en ni't la nova kompara lingvo8ciencot 
kiu ankorau 8erca8 sian nomont 8i cion oni povas konkludi 
kiel interlingvistikon. La objekto de la interlingvistiko 
estas la plurlingveco de~ homot estas 8io, kio okazas inter 
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la du polusoj de unuoplingva uniformeco kaj la homarlingva 
universaleco en niaj, inter niaj lingvoj, Sio, kio malkon
struas kaj torigas la lingvajn barojn kaj murojn inter la 

homoj." (34) 
Ankau c. HEUPEL enhavas en sia vortaro kontra6tradicie la 
terminon "interlingvistiko" en la senco de WANDRUSZKA. I.eu 
tio la interlingvistiko okupilas "pri la hibridoj, sub-super
adstratoj, interferencoj, lapaologio, faux amia (= falaaj 
amikoj- D. B.)" (35) 
G. LINDHER kaj G. IIELIKA same emfazas kiel eaplorobj.ektojn 
de interlingvistiko fenomenojn de interfefenco. (36) Bedau
rinde tiu enhava plivastigo kaj samtempa senclimigo de la 
termino "interlingvistiko" jam .. trovis.lokon en kelkaj lekai
konoj de GDR, nome 1967 en Me~ers Kleines Lexikon trivoluma, 
Se kiu ankau estas registrita "komunikado per artetaritaj 
lingvoj": "Interlinguistik (lat.)- neuer Zweig der angewand
ten Sprachwiasenschaft, der alle sprachlichen Probleme der 
Ubersetzung oder kunstsprachlichen Kommunikation ertorscht •• " 
(= Interlingvistiko (lat.)- nova branSo de~ aplikita ling
vistiko esploranta 8iujn lingvajn problemojn de la tradukado 
a6 artlingva komunikado) (37), simile en Meiers neues Hand
·lexikon 1971 (38) kaj en Me~ers Lexikon A-Z 1974. (39) La 

difino, kiun donas la nova 18voluma eldono de Meiers Neues 
Lexikon, ripetas la plej gravajn konceptojn pri la objekto 
de interlingvistiko (la kompara-kreivan, la priskriban kaj 
la interbraDean difinojn) (40) kaj prave rezignas pri la pli~ 
vastigo de la nocio. 
Internacie lajnas esti rekonata la sub 2.1. notita koncepto 
pri la objekto de la interlingvistiko. 

3. !T! ~e!kgj_d!Dl!DġoJ ġe_iBt!r!iggyi!t!k!j_k!j_p!aBl!D&V!j_ 

!BJ,!lgrgj_ 

3.1. !n!e~l!n~v!s!i~aj !BJ.!lgrgj_ 

Elirante de nia konkluda labordifino estas vortumeblaj por 
interlingvistiko kaj aliaj la jenaj problemoj, kiuj devus 
esti esplorataj: 
1) Politikaj, ekonomiaj, lingvistikaj kaj aliaj aapektoj de 

la internacia perlingva komunikado de nuntempo kaj eston
teco sub la kondiSoj de la plisignitilanta politika de 
paca kunekzistado. Oe tio la instruo de Lenin pri la sam-
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rajteco de nacioj kaj lingvoj devaa eati elirpunkto. 

2) Sciencteknika progreso kaj problemoj de internacia komuni
kado, informado kaj dokumentado (41) 

3) planlingvoj kiel internacia komunikilo. 
Eaperanto ekziatas pli ol na6 jardekojn. La internacia 
Esperanto-movado povas esti rigardata kiel modelo de opti
mume tunkciant.a tutmonda planlingva komunikado, 'kies pri
esploro liverus valorajn ekkonojn pri ebleooj kaj limoj de 
apliko de planlingvo. Ciuj tradiciaj imagoj pri avantaloj a6 
malavant~oj de planlingvo eatas testeblaj per tiu modelo je 
~ia 2usteco. (41a) 

4) Jam hodia6 eatas eble, fari certajn eldirojn pri la kleri
gaj kaj edukaj valoroj de planlingva instruado (Eaperanto). 
Tiol I. SZERDAHELYI esploris en hungaraj lernejoj la koe
ficienton de aukceso en atudado de kelkaj tremdlingvoj kaj 
konstatis la jenajn indikojn por la atingo de la inatrucelo: 
rusa 30 ~. germana 40 ~. angla 60 ~. Eaperanto 130 ~. (42) 
Lasttempe V. J.i'.ALKENHAHN' (43), M. MAHGOLD (44) kaj H. l'lW'fK. 
(45) proVis mezuri kaj kompari "lernunuojn", la "relativan 
mal~acilecon" a6 "relativan lerntacilecon" ~e naciaj ling
voj kaj EBperanto. 

5) Por .la prij~o de la demando, eu kaj kiom planlingvo havua 
avantaftojn kontra6 etnolingvo kiel 1 n t e r n ~ c i a 
komunikilo, gravas la eaplorado 1. a. de jenaj problemoj (46): 
a) Kiuj 2eneralaj leeecoj valida& por eiu lingvo (etnolingvo 
kaj planlingvo)? Kaj kiuj specialaj, nur por planlingvo va
lidaj determinas la tunkcion de Esperanto? 
b) Kiuj komunaj kaj diferencaj trajtoj ekzistas inter etnaj 
("naturaj") lingvoj kaj la planlingvo Esperanto la6 struk
turo, evoluo kaj komunika kapablo? 
c) Kiel efikas la influo de la etnolingvoj al la tonetika/ 
fonologia, lekaika kaj gramatika sistemoj de Esperanto? 
8) Cu la planlingvo reatas stabila kaj unueca, a6 eu ei 
disfalas en "dialektojn"? 

3.2. ·~n!e~n!c!a_l!nsv!s!i!a_e!&Ee~imeEt2 

Ne estaa taako de !i tiu konciza superrigarda studo, pruvi la 
neceson de interlingvistikaj esploroj. Ni premiaas tion kiel 
donitan. Sede! se oni malaprobus ekziatorajton al la inter
lingvistika problemaro, oni devas agnoski, ke la lingvoscienco 
renkontas en la tunkcianta Eaperanto "vasta aran~itan ling-
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viatikan ekaperimenton, kiu da~ras jam plurajn jardekojn" (47}, 
kiel emtazas 9• s. ACHMAHOVA, E. A. BOKAREV kaj aliloke anke~ 
v. P. GRIGOREV~~i tiu ekaperimento eatas de granda baza inte
reso por la lingvoscienco. La~ E. A. BOKAREV ei devas direktiei 
anta6 !io al "la strukturo de Esperanto, ~iaj historio, teorio 
kaj praktika aplikado". (49) El la vido de e1 tiu planlingva 
ekaperimento kaj ~iaj eis nun konstateblaj rezultoj sumi~as 
gravaj problemoj kaj _aspektoj, el kiuj nur kelkaj povas esti 

menc11 taj 1 

1) Per la pli ol 90-jara Esperanto povas esti esplorataj di
versaj lingvosciencaj demandoj kvaza~ sub laboratoriaj kon
di!oj (ekz. demandoj de normo, la konscia kaj apontana en 
la evoluo de lingvoj, problemoj de vortfarado, semasiologiaj 
problemoj k. t. p.). Pri la stimula efiko de okupi~o pri 
planlingvoj por siaj lingvistikaj ekkonoj o. JESPERSEN plur
:toje atentigis: "The subject (t. e. la planlingvoj - D. B.) 
requires protrac·ted serious studi... I can assure :vou from 
personal experience that such a stud:y pats in the long run. 
I ahould not have been able to do what little I have done 
in the w~. ot general linguistics, not even in English s:vn
tax, had it not been :tor mt close studi o:t international 
.languages." (50} ("La objekto postulas longajn· seriozajn 
studojn ••• Pfi povas certigi vin per personaj spertoj, ke 
tiaj studoj :tine donas pro:titon. Mi ne sstus povinta tiun 
malmulton :tari kion mi sukcesis fari por la ~enerala ling
vistiko, ee ne pri la angla sintakao, se mi ne estus decidi
linta al studoj pri internaciaj lingvoj ". 

2) Bazan :tilozo:tian intereaon kaj praktikan signifon havaa la 
demando, k_iom la homo eatas kapabla plie:tikigi sian histo
rie "kreskintan" instrumenton de komunikado, penaado kaj 
ekkono kaj adapti Rin al la pli kaj pli rapide &an~ieantaj 
sociaj bezonoj. Kiuj kampoj de la lingvo malfermieaa al 
konscia 1a6plana prilaborado pli :tacile, kiuj malpli facile? 
T1uj problemoj havas grandan signifon por la lingvoplanado 
(language planning, jaz:vkovoje atroitel'atvo}. La la6plana 
alfabetigp de iam aenskribaj lingvoj, reformoj de ortogra
fioj, la5planaj &an~oj en la leksiko de lingvo, la konscia 
direktado de evoluo kaj komplet;go de tiaj lingvoj kiel 
Bahasa Indoneaia, la novhebrea, la araba a6 multaj lingvoj 
de USSR post la oktobra revolucio kaj fina, la :f'unkci-anta 
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Eaperanto eataa, kvankam diveragrade, eaprimo de la konacia 
prilaborado fare de la homo al la lingvo, kaj konfirmas la 
tezon de K. MARX/F. ENGELS, "ke la individuoj siaflanke an
ka6 tiun produkton de sia apecio (t. e. la lingvo- D. B.) 
komplete prenoa sub sian kontrolon, eatas memkompreneble." 
(51) Do ne estas mirige ke oni plurfoje indika& ~r.i la inti
maj rilatoj inter lingvoplanado kaj planlingvoj. (52) 
Krome eataa menciinde, ke G. KLAUS rigardas kiel esencan 
taakon de aemantiko "nomi la kondi8ojn por la konstruado de 
idealaj lingvoj". Li da6rigaa: "Kvankam ne eatas eble meti, 
la naturajn, historie esti~intajn lingvoj~ en tiun staton, 
tamen la starigo de tia lingvoidealo per la semantiko havaa 
aignifon en pluraj rilatoj. Foje per tia konstruo estas ata
rigata modelpoatulo por l'a konacia formado de naturaj lingvoj, 
krome per tio eataa nomataj precizaj reguloj por la formado 
de aciencaj lingvoj kaj speciale de formaligitaj lingvoj."(53) 

3) Anka6 por la terminologia esplorado kaj teknika lingvonor
migo la planlingva eksperimento peras velorajn apertojn. (54) 
E. WUSTER, unu el la plej signifaj reprezentantoj de lingvo
normigo kaj terminologie eaplorado, same eatia unu el la plej 
elataraj eaperantologoj kaj interlingviatoj. 

4) Plue interessa, kiom planlingvo kiel Esperanto ta6gaa kiel 
11tertium comparationia" por la sinkrona lingvokomparado. 
Pri tiu ebla funkcio atentigia la angla ~ermaniato W. E. 
COLLINSON kaj emfazia: "Pro tio ke Eape1!anto estaa tiel re .. 
gula kaj normigita, ~i bone ta6gaa kiel kadro de koordinatoj, 
per kiuj oni povaa mezuri kaj taksi simila,ojn kaj malaimi
ldojn inter la atrukturoj de diveraaj kulturlingvoj." (55) 
Eble per tia komparo estas. klarigeblaj anka6 kelkaj proble
moj de la funkcia graveco kaj povo de lingvaj elementoj kaj 
aekve anka6 la rilato de lingvoformo kaj pensado. Pri tio 
atentigis jam E. SAPIR: "It ia, therfore highl~ dedrable 
that along with the practical labour of getting wider recig
nition of the international language idea, there go hand in 
hand comparative researches which aim to la~ bare th·e logi
cal atructures that are inadequatel~.s~mbolized in our pre
sentda~ languages, in order that we ma~ see more clearl~ 
that we have ~et been able to aee just how much of pa~cholo
gical insight and logical rigour have been and can be ex
presaed in linguistic form. One of the most ambitious and 
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important tasks that can be undertaken is. ;the attempt to 
work out the relation between logic and usage in a number 

0~ national and constructed languages, in order that the 
eventual problem o~ adequatelt stmbolizing thought mat be 
sean as the problem 1 t still is." (56) ("Estas tial tre 
dezirinde, ke, kune kun la praktika laboro por atingi·va
stan rekonon por la ideo de internacia lingvo, estu entre
prenataj samtempe komparativaj esploroj, kiuj celu klarigi 
la logikajn strukturojn, kiuj estas neadekvate simboligitaj 
en niaj nuntempaj lingvoj. Kunlige ai tio ni povus pli kla
re vidi ol ni povis ~is nun, kiom da psikologia ena~o kaj 
logika rigoro estas kaj povas esti esprimita per lingvaj 
~ormoj. Uau el la plej ambiciaj kaj gravaj taskoj, kiujn 
oni povas entrepreni, estaa la provo ellabori la rilatojn 
inter logiko kaj lingva uzo en nombro da naciaj kaj kon
struitaj lingvoj, kunlige al tio, ke la eventuala problemo 
de adekvata simboligo de pensoj povas esti komprenata kiel 
t ia p "roblemo. kia ei ankora6. estas. 11 

5) Interess estas anka6. la demando, ~is kiu grado, kompare al 
etnolingvo, planlingvo estas ta6.ga por malina datenprila
borado. Ia ~onetikisto M. MANGOLD trovas planlingvon pro 
2ia fonetika strukturo pli favora por la pera6.tomata ling
voekkonado per la fonetografo ol la fonetike/fonologie 
malpli r~laj naciaj lingvoj. Tial li rekomendas kunlabo
ron inter interlingvistoj kaj specialistoj pri pera6.t~mata 
lingvoekkonado. (57) 
Anka6. sur la kampo de konstruado de programlingvoj ekzistas 
provoj uzi Esperanton. Tiel la hungara programigisto A. 
li4UNNICH evoluis programlingvon "Progreso" baze de Esperanto 
i. a. por la komunikado homo-malino. (58) 
La kibernetikisto H. PRANK rigardas Esperanton kiel pli 
"komputereman", do pli facile programigebla ol la germana 
lingvo. Ia6. PRANK nur 5 % el la programigelspezoj, kiuj 
estas necesaj por la germana lingvo, sutieus por Esperanto. 
(59) 

6) Ne malgrandan signifon por la plialtigo de la efiko de 
fremdlingva instruado havas la demando pri la funkcio de 
Planlingvo kiel prepara enkonduko (propede6.tiko) en la 
studadon de aliaj fremdlingvoj (lingvoorientiga instruado). 
(60) La unuaj diskonatigitaj rezultoj meritas atenton. Tiel 
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I, SZERD.AHELYI konstatis k.e Esperanto kiel "pontolingvo" 
inter la hungara lingvo - tre diferenca de la grandaj e6ro
paj lingvoj - al franca, angla, germana, rusa por hungaraj 
infanoj esence plifaciligas la transiron al .tiuj lingvoj, 
Hungaraj lernantoj~ kiuj dum la unua jaro de aia tremdlingve 
studado unue plenumi_s kurson pri Eaperanto, havis en la 
studado de la franca je 50 %, de la angle je 40 %, de le 
germana je 30 % kaj de la rusa je 25 % pli bonejn lernre
zultojn ol la lernantoj, kiuj sen Esperanto-anta6kurso tuj 
estis komencintaj la studadonde la nomitaj lingvoj, (61) 
Por povi fari pliajn ekzaktajn eldirojn i. a. pri tiu pro
blemaro, la Internacia Ligo de Eaperantiataj Instruiatoj 
(ILEI) devige instruis Esperanton la~ unueca inatruplano 
sub scienċa gvidado de la universitato Budapelto kaj kun 
permeso de la kompetentaj ministerioj ekde 1971 -·1974 en 
elektitaj lernejoj de Hungario, Bulsario, Jugoslavio, A6strio 
kaj Italio, (62) 
La rezultoj ankora~ ea~as prilaborataj de la universitato 
Budapelto. Dua internacia lerneja eksperimento okazaa sub 
a~spicio de la Institute por Kibernetika Pedagogiko (Esplora 
kaj .Evolua Centro por Objektivigitaj Instruaj kaj Lernaj 
Metodoj) en Paderborn/ll'RG en kelkaj oltcidente6ropa;J landoj. (63) 
Kiel mi klopodis montri, ekziataa sutiee da inatigoj ka;J 
ka~zoj por instituciigi la eaplorojn pri interlingviatiko 
kaj la planlingva problemaro ka;J enigi konformajn projektojn 
en la programojn de akademioj kaj univeraitatoj, 
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Jer~y Leyk 

SOCIOLOGIO DE LA LINGVO, SOCILINGVISTIKO, INTERLINGVISTIKO 

];n,!a,!!d,!!k~ 

La labaraja celas iam prilumi la prablemaran, pri kiu akupi~as 
la titale menciitaj disciplinaj a~ prezenti la temajn aparte
nantajn al iliaj esplarpragramaj kaj pritaksi la aktualan eva
~ustadian. 

Generele, ani pavus kanstati, ke la kansiderterena de saciling
vistika, sacialagia de la lineva (egala al lingvasacialagia) 
kaj certaj kanceptaj pri interlingvistika estas la rilata lingva 
-- sacia. Tiu temara laki~as inter du evaluigitaj sciencabraneaj: 
l i n g v i s t i k a kun centjarajn langa tradicia kaj la 
multe malpli a~a sed havanta kreskantan signifan kaj atingajn 
a a c i a l a g i a • Indas tuj akcepti, ke nur saciling
vis-tika kaj lingvasacialagia estas hadia~ relative memstaraj 
sciencabraneaj, kies limaj sur la fana de aliaj sciencaj estas 
kanotante pli facile difineblaj. Tiuj disciplinaj jam evaluigis 
siajn praprajn esplaraparatajn, sindifinis kaj natas certajn 
sciencajn ~irajn, kvankam ani kanscie ilin studas ne pli al 
20 - JO jarajn. La faza de ilia naski~ada kaj difina de la laka 
en la scienca panteana nuntempe fini~as. Plimulti~a~ kankretaj 
esplarpragramaj prajektitaj kun vasta perspektiva. 
;dale al ili - interlingvistika, ki~l ajn ani kanceptas ~in, 
estas je anta~scienca evalufttupa. Gi ne pasedas klare kaj unu
ece difinitan esplarobjektan, ekzistas kansiderindaj diferencaj 
en la kancepta de ~ia studasfera, la sciencaj· akiraj estas pli 
al madestaj. Tre interesaj kaj unikkarakteraj estas la inspi
rafantoj de interlingvistika same koncerne la studabjektajn 
kiel la sacian ralan. Pli detale tiuj prablemaj estas kanside
ritaj en alia parta de la labaraja. 

1. ~a~i1iE8Yi~t1kE ,!aJ 1i~a~a~iElE~a_(~a~iEl~~a_d~ 1a_l1~v~)

Utilas enkanduke kansideri, kiuj prablemaj situitaj inter la 
lingvo kaj la sacia pavas esti science esplarataj en la nuna 
stata de la sciencaevalua kaj praktika d~ la sacia viva. La 
lingva estas pradukta de la sacia viva. Gi estas hama ila 
havanta ege kampleksan kaj decidan influan al la evalua de la 
homara, akampanante eiun aktivajan. Ne mirinde, da, ke la.lin-
gva fari~s unu el la esplarabjektaj de sacialagia, t.e. 
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scienco studanta la socion, tuj ekde kia~ la sociologio komen
cia formi sian propran arsenalon de la esplorrimedoj. Pli frue, 
tamen, lingvaj problemoj - speciale de ~ia interna konstruo kaj 
maniero respeguli la realon - interesis filozofojn, antikvajn 
gramatikistojn kaj, pli novtempe, lingvistojn. Tre longa kaj 
multfaceta evoluo de lingvistiko ne estis seninflua al la ak
centigoj en la prilingvaj sciencobraneoj. Tio ka~zas, ke hodia~ 
la neiingvistikaj prilingvaj studoj akceptas premise elektitan 
lingvomodelon formulitan de liDJVistiko kaj evoluigas a~ veri
fikas ~in la~ propraj metodoj kaj taskoj (ekz. psikologio, 
sociologio, semiotiko) a~ penas eltrovi implikojn de sia dis
ciplino al unuopaj lingvomodeloj. 
Insprioj de amba~ sciencobraneoj: socilingvistiko kaj lingvo
sociologio, kiuj okupi~as pri funkciado de la lingvo en homaj 
socioj fontas - kiel estis dirite - kaj el lingvistiko kaj el 
sociologio. 
Kio karakterizas amba~ sciencojn? 
La novtempa lingvistiko okupi~as eefe pri la ·klarigo de la 
esenco de la lingvo kiel kompleksa sistemo relative izolitece 
rilate la medion en kiu la sistemo funkcias. Tio kondukas al 
konstruo de diversspecaj lingvomodeloj1plej parte en la kadroj 
de jenaj subsistemoj: fonetika-fonema, morfologia, sintaksa kaj 
semantika. 
La sociolosio, siaflanke, bazi~as sur divido de la socio je 
grupoj det·erminataj per diversaj interhomaj ligoj, grupoj kies 
anoj plenumas similajn sociajn rolojn, ekz. familio, klaso, 
tavolo, grupo la~profesia, regiona, etna, nacia, ktp. 
La disdivido inter socilingvistiko kaj lingvosociologio kuftas 
- plej skize - je la akcentoj en esplormetodo kaj direktoj de 
la implikoj en la rilato lingvo - socio. Socilingvistikon inte
ressa eefe la influo de la tavoli~o de la socio al la funkcianta 
lingvo, dum lingvosociologion - la rolo kaj influo de la lingvo 
je la diversi go de la socigrupoj. La unua, do, havas anta~ 
eio inspiron lingvistikon, la dua - sociologian. Necesas tamen_ 
ne forgesit"ke estas la kutimo ligi ambad braneojn kaj komune 
titoligi ilin per la nocio "socilingvistiko". La divido je du 
apartaj br~n~oj originas fine de la 60aj jaroj (i.a. Fisħman, 
Giglioli, Rona) kaj rezultas el tio, ke tiuj scien~oj atingis 
certan evolustadion. 
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Baza kontribuo de socilingvistiko, en malpli lar~a, lingvistike 
orientita senco, ku~as en la difino de la lingvoversioj kaj 
konstruo de metodoj ilin determini s.ur la nivelo de la perfor
manco de la lingvo depende de socistrukturi~o de ties uzantaro. 
Socilingvistikon interesas preska~ senescepte la etna lingvo. 
La~ la rekonataj p~misoj de la 20-jarcenta lingvistiko en la 
lingvo oni distingas du nivelojn. Lad F. de SAiJ'SSURE temas pri 
l a n g u e (tio, kio estas en la l~ngvo konstanta, sende
penda de la konkreta parolakto, t.e. lingvaj reguloj rekonataj 
far la respektiva socio kiel korektaj, sekvendaj) kaj p a -
r o l e (tio, kio efektive estas parolata, distordita en la 
parolakto per la situacio, psiko kaj kapabloj da la parolanto, 
davoji~antaj disde la normoj). La~ Chomsky tamas pri k o ~-
p e t e n c o (internalizitaj far la idaala komunikanto lin
gvoreguloj permesantaj produkti korektajh frazojn) kaj p e r -
f o r m a n c o (efektiva realigo de la lingvo an konkrataj 
parolaktoj). Se tradicie la lingvistiko studas la problamojn 
je la nivelo langue - kompetenco, la socilingvistiko direkti-
~as al la esploro de la reguloj (ili malgra~ la supozoj ekzistas) 
en la sfero de la performanco. 
Montri~as, ke etnolingvo karakterizi~as per tuta aro da varsioj 
sociologia determinitaj. La versioj, plej ~enerale nomataj 
l e k ~ o j ka~zas certajn malfacilojn en la komuriikado inter 
homoj parolantaj aliajn lektojn, tio estas versiojn de la sam,a 
etnolingvo. Depende de la niveloj de la socistrukturo la dife
rencoj en la lektoj povas esti pli a~ malpli signifaj. Ekzemple 
la lingvoversio, kiun praktikas individuo en difinita periodQ 
de sia vivo nomi~as ·idiolekto. Dif·erencoj en la idiolektoj da 
diversaj parsonoj ofte parmesas identigi ilin surbaza.de la 
parolata lingvo, sad krom tre spacialaj kazoj da la p~rturboj 
an la parola procezo, ili na malħelpas interkomprani~on. Pli 
grandajn difarencigojn plej ofte demonstras lingvoversioj prak
tikataj en diversaj sociaj tavoloj, lingvoj de urbanoj kaj vi
la~anoj, profesiaj ~argonoj kaj precipe regionalismoj, t.e. dia
lektoj de la sama etnolingvo. La unuopa~ versioj rel~fi~as en· 
eiuj subs~stemoj da la lingva sistamo. Gis nun socilingvistoj 
preferas okupi~i nur pri cartaj internaj acoj da la lingvo, kiuj 
distingas la unuopajn versiojn, al planaj lingvistikaj priskri
boj de la versioj. Plej evoluigitaj estas la esploroj en dia
lektologio, precipe pri fonetiko kaj semantiko. 



Lingvosociologio - aliflanke - startas de la konstato, ke ek
zistas versioj de la etnolingvo por taksi iliajn implikojn al 
la socia problemaro. Tre fekunda montri~as ei-rilate la pro
jekcio de la \Vhorf-Sapir hipotezo pri la reciproka dependeco 
inter la lingva stru:kturo kaj metodoj percepti la realon al 
la tereno de etnolingvo. La faritaj esploroj montras fortan 
rolon de la lingvo en plifiksi~o de sociaj dividoj 1 unuflanke 1 

kaj en konservi~o de engrupaj ligoj, duaflanke. Kun la lingvo
versio uzata far iu socigrupo ligi~as la manieroj kompreni kaj 
interpreti la realon, la eblecoj sin disvolvi kaj partopreni 
diversajn sociajn interaktojn. La lingvo estas malfacile forig
ebla distingilo de la aparteno al la socigrupo kaj la socia 
avanco de la individuo tre ofte renkontas barojn ekmajstri no
van version de la lingvo. Tre grava rezulto de la sociaj pri
lingvaj esploroj estas la tezo pri la socia egalrajteco de la 
versioj de unuopaj socigrupoj, rekono de ties valoroj kaj ne
kondamno de la lektoj de malpli altaj klasoj kaj tavoloj (demo
kratigo de la liogvo)• 
En la esploroj de la funkciado de la lingvo en la socio scien
cistoj alfrontas problemaron ~is nun ne pritraktitan. Temas 
pri la situacio en kiu la uzataj lingvoj montri~as nehomogenaj. 
La grado de nehomogeneco kaj sekve la eblecoj interkompreni~i 
korekte povas esti diversaj. En la kazo, en kiu la subjektoj de 
lingvokomunikado /t.e. diversaj socigrupoj/ 1 aplikas aliajn ver
siojn de la sama etnolingvo la interkompreni~o povas esti atin
gita a~ pere de la versio de unu el la grupoj a~ pere de tria 
versio, pli proksima al la norma lingvo. Pli komplika situacio 
ekzistas dum la kontaktado de socigrupoj kies etnolingvoj dife
rencas. Tiuj fonomenoj estas aparte videblaj en multlingvaj 
Atatoj, ekz. Hindio 1 Sovetio 1 Usono (malgra~ unu oficiala lingvo), 

~ 

multaj afrikaj Atatoj. Ci-kaze oni alfrontas socigrupojn egalajn 
al tutaj etnokomunumoj 1 tuAas - do - socipolitikon kaj politikon. 
Tiuspecaj studoj estas aktuale farataj en sociologiaj prilingvaj 
esploroj (bilingvismb, lingvopolitiko 1 alfabetigo de lingvoj 
kaj kreo de literaturaj lingvoj 1 ktp.) En tiu kampo indas dis
tingi precipe la lingvopolitikon efektivigatan de diversaj Ata
toj, kiu - unuflanke - celas konservi~on kaj pluevoluigon de la 
kulturoj bazantaj sur la koncernaj lingvoj a~ lingvoversioj, kaj 
- duaflanke - celas konstrui komunikadajn pontojn inter diversaj 
lingvokomunumoj en la lando. 



62 

2. fn!e!:lJ:n.s;v,!s!i,!o_ 

Kiel demonstrite, en sociologiaj.lingvoesploroj komenci~as 
evolui la interesi~o ne nur al lingvosituacioj el la vidpunkto 
de socie motivigitaj versioj de la etna lingvo sed anka~ al la 

situacioj en komunikado de socigrupoj kun malsamaj etnolingvoj. 
Tiu orienti~o evoluas precipe en la esploroj farataj en mult
lingvaj landoj. Unu el la konsiderataj tie temoj estas la pro
blemo de lingvo ebliganta komunikadon en la kazo de malsimilaj 
etnolingvoj. Tiun pontolingvon ni nomu por la celo de pluaj 
konsideroj i n t e r l i n g v o • Rimarlaandas, ke tiu no
cio ~is nun ne enradiki~is en socilingvaj esploroj. 
La supraj konsideroj kondukas al difino - enkadre de socilin
gvaj esploroj - de esplorkampo situanta ekster etnolingve homo
genaj socigrupoj kaj studanta heterolingvajn (t.e. kun malsamaj 
etnolingvoj) komunumojn. Tiun braneon de socilingvaj esploroj 
ni nonu provizore i n t e r l i n g v i s t i k o • Tiel 
konceptata disciplino okupi!us - en sia sociologie orientita 
versio - pri la esploroj de la funkciado de pontolingvoj en 
multlingvaj socioj. 
Kiel estis jam akcentite, la terminoj "interlingvo", kaj "inter
lingvistiko" !is nun ne estas en socilingvistiko akceptataj. 
La hodia~a scienco kutimas difinltan ei-tie interlingvon apart
enigi al "ligua franca" kaj pOr interlingvistiko diflnas, kvan
kam ne ofte, nur braneċn de lingvistiko a~ semiotiko, kiuj kom
prenas sub tiu termino la metodon projekti a~ nur lingvojn por 
~enerala uzo (ekz. Esperanto., Ido, Interlingua, Novial,. ktp. 
(a~ eiuspecajn lingvojn) por ~enerala kaj special& uzoj, ek~. 

programlingvoj, fakaj simbollingvoj kaj aliaj semiotikaj siste
moj). 
La dua inspirofonto al interlingvistika temaro (la~ la prezen
tita provizora socilingva difino) estas krom la relative bone 
evoluigita socilingvistiko - la movado por projektita interna
cia pontolingv? Esperanto. Necesas konsenti, ke la motivoj 
trakti tiun problemaron far la movado estas relative neklaraj 
kaj malfacile pritakseblaj. Unuflanke, la interlingvistika te
maro Oajnas esti natura konsekvenco de la inter~si~oj de scienc
esplore orientitaj sferoj de la movadanoj, ear la celo de Espe
ranto ~uste estas servi kiel interlingvo, kaj due - ekzistas iu 
dan!ero, ke la studoj de la esploristoj ligitaj kun tiu movado 
povas esti Aar~itaj per la tendencoj subordigi la esplorkonklu-
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dojn al anticipa aprobitaj en la movado tezoj propagandkarak

teraj. 
Interesa aspekto karakterizanta hodia~ amba~ inspirofontojn de 
interlingvistiko: socilingvistikan kaj esperantan estas la sin
teno al la direktodifinado enkadre de la disciplino kaj ties 
loko en la aliaj sciencobraneoj kaj anka~ la efektiva esplor
laboro. Skize, eblas konstati, ke la Esperanto-movado estas 
aktuale plej interesita pri la difino de la statuso de inter
lingvistiko kaj pri la allogo de ekstermovadaj sciencistoj al 
la problemaro, do, pri organizigaj laboroj, dum socilingvistoj 
praktike esploras la kampon sen konscio, ke eblus kaj dezirindus 
ein apartigi, ekz. sub la nomo de interlingvistiko. 
Sajnas, ke amba~ fontoj de esplorinspiroj malgra~ certa singard
emo pri la esperanto-movada povas sin reciproke kompletigi kaj 
stimuli al pliintensigo de la esploroj. Eblas tamen kun certo 
konstati_, ke en aktuala stadio de la scienco la disciplino no
mata ei-tie 11interlingvistiko" ne jam formulis proprajn, a~to
nomajn esplormetodojn a~ - programojn, ne estas - sekve - scien
ca disciplino sed nur p r o j e k t o de tia. Tio ne mal
ebligas tamen provi difini kelkajn ~iajn esplorkampojn. Anta~ ol 
n1 tion faros, indas akcenti du premisojn pri la senco de inter
lingvistiko, kiilj estos ei-tie atribuataj al la termino: 
-la esplorobjekto estas interlingvo, t.e. lingvo uzata por 

komuniki21 inter malsamlingvaj socikomunumoj; 
-la esploroj okazas en socilingva perspektivo alterna al pure 

lingvistika, semiotika, informteoria kaj similaj. 
Soc~ogiaj prilingvaj esploroj akceptas, kiel_dirite, la per
spektivon indikitan per la rilato lingvo - socio kaj interesi-
2as pr1 la recipro~j implikoj inter iliaj strukturoj. Tio anka~ 
donas kadrojn por interlingvistiko, kies eefkampo en la konsi
derataj sociaj st~kturoj devas esti grupoj de malsama etnolingvo. 
Vole ne vole oni eniras la kampon de socipolitiko kaj politika, 
ear la grupoj plej ofte formas apartajn naciojn, multajn kun 
propra ltato. Valoras konscii pri du politika malsamaj aspektoj 
de tiu problemo. En la la unua -kazo temas pri etnolingvaj rila
toj e n u n u ltato, en la dua - i n t e r ltatoj. La 
unua, en la ak·tuala mondo pli gravas por opaj socioj kaj devas 
esti solvata en multlingvaj socioj. La dua, almenad nunmomente, 
havas malpli grandan socian signifon, kaj la fenomenoj, kiuj 
e1-tie okazas estas ofte tute alikarakteraj. 
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Tre vastan studkampon eatigaa la problemo de partopreno en re
giona kaj a~ tutmonda kulturo kaj aliro al la teknikaj akira~oj 
far opaj aocigrupoj: klasoj, tavoloj, la~profeaiaj grupoj, etnoj, 
ka. Tiuj eblecoj montri~aa determinitaj per la kono de plej 
vaate etenditaj interlingvoj (ekz. angla, franca, ruaa, ktp.) 
a~ pli ~enerale de fremdaj lingvoj. Tiu problemaro havaa grand
egan aocian signifon, precipe en evolui~antaj landoj kies lin
gvoj ne eataa vaate konataj ekater la landaj limoj. 
Alia grava temgrupo por interlingvistikaj pritraktoj estaa inter
lingvoj funkciantaj en grandaj geografiaj regionoj (ekz. la 
e~ropa kontinento) kaj en monda akalo. Tiu funkciado manifeati
~as eefe je diveraaj internaciaj forumoj, en mondakalaj organi
za~oj, dum konferencoj, renkonti~oj, en scienca kaj faka gazeta
roj, komerco, turiamo, ktp. La implikoj de la aplikataj e1-terene 
lingvoj estaa variaj, de pċlitikaj ~ia ekonomiaj. 
Sendube, la aociologiaj pritraktoj de interlingvoj ne povaa eviti 
la problemojn de krei~o :do de interlingvo el etnoling~oljla~ 
bazo de etnolingvoljl. Interplekti~as la problemoj de natura 
evoluo de etnolingvo al la funkcio de interlingvo, poioma per
dado de tiu funkcio, konscia lingvopolitiko kaj ankad projektado 
de interlingvoj. 
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Jarom1r Je:rllllr 

ETNAJ PROBLEMOJ KAJ INTERLINGVISTIKO 

Se la interlingvistiko jam certagrade konstitui~as kiel mem
stara acienco, estas necese difini kaj limigi ~in ne nur kvaza~
t~tologie, per propraj teorioj kaj metodoj, sed trovi ~iajn en
havon, esplorkampon, teoriojn, metodojn kaj limojn anka~ en 
kontakto, tuAo, interago kun la aliaj sciencoj. La hodia~a kon
cepto pri la scienco ne konas rigidajn limojn kaj valojn inter 
la sciencoj, ear male, la sciencoj interplekti~as, iliaj limoj 
moli~as kaj eiutage A~i~as. Tial estas seneeae necese analizi 
la rilaton de la interlingvistiko kun eiuj aliaj sciencoj, kaj 
unue: serei la interlingvistikan problemaron en aliaj sciencoj, 
kaj due: esplori la problemaron de aliaj sciencoj en la inter
lingvistiko. 
Oni multa diskutas pri la rilato inter la ~enerala lingvistiko 
kaj la interlingvistiko; eiam pli klare montri~as, ke la inter
lingvistiko povas esti nur tre malfacile konceptita kiel nura 
prilingva scienco, okupi~anta pri la lingvo kiel kompleksa 
sistemo sen rilato al la socio kaj medio. Tiurilate oni devas 
taksi la provon analizi la rilaton inter la sociologio_ de la 
lingvo, la sociolingiviatiko kaj la interlingvistiko, kiun fa
ris ekzemple en interlingvistika konferenco en Ahrenshoop (1978) 
dro Leyk (Sociologio de la lingvo, socilingvistiko, interling
vistiko). Oni devas beda~ri, ke preska~ neniu interlingvisto 
okupi~as pri la problemo de la filozofio de la lingvo, kvankam 
tie la interlingvistika tradicio estas plej malnova - oni ee 
rajtas diri, ke la problemo de la planita internacia lingvo 
komenci~as kun la filozofia analizo de la lingvo (ekzemple ee 
DESCARTES, KO:i.mUSKYK. a.). Problemoj de la psikologio, kiuj 
koncernas la lingvon kaj speciale la inter-lingvan komunikadon, 
estas bone konataj kaj-ofte menciataj, sed pli ofte en sociolo
giaj kaj politologiaj studoj ol en la psikologio mem. Relative 
ofte kaj serioze estas studataj problemoj politologiaj, kiuj 
koncernas la lingvan politikon ~enerale kaj la interlingvan 
politikon speciale; ei tie estas necese mencii la gravan labo
ron de la Societo por Internacia Lingvo, fondita anta~ dudek 
kvin jaroj, kies "Interlingvistika Informa Servo" sub lerta 
gvido de dro Artur Bormann ne nur informas, sed anka~ serioze 
pritraktas eiujn aspektojn de la interlingva politiko. Oni po
vus nomi aliajn s.ciencojn, kiuj devus esti studataj el tiu ei 



interlingvistika vidpunkto, kiel la kibernetikon, logikon, 
historion, juron, ekonomion kaj multajn ·aliajn. 
Estas do neeble elAiri la interlingvistikon el la tuteco de 
eiuj. aliaj sciencoj kaj estus same dan~ere subordigi la inter
lingvistikon sub unusolan sciencan braneon. Inverse: estas ne
cese studi kaj esplori eiujn interlingvajn faktorojn el vid
punktoj kaj aspektoj de diversaj sciencoj. La interlingvistiko 
estas grandparte a~ ee plejparte sociala scienoo kaj tial ~i 
reliefigas en si eiujn sociajn rilatojn, aspektojn kaj proble
mojn. 
Se mi deziras en tiu ei artikolo mencii kelkajn problemojn, kiuj 
povas esti interesaj por la interlingvistikaj esploroj en kaj 
el la kampo de la etnologio, okazas tio pro la ka~zoj jam an
ta~e diritaj. Anka~ la etnologio tuftas kaj esploras problemojn, 
kiuj estas esplorindaj en la interlingvistiko; sed ank~ la in
terlingvistiko tuAas la problemojn, kiuj estas tiklaj kaj in
teresplenaj por la etnologoj. 
Etnologio estas la~ Plena vortaro "braneo de la antropologio, 
kiu esploras la originon kaj parencecon (mi aldonus.: kaj diver
si~on) de popoloj". (w~r~ena rimarko: malgra~ la juneco de etno
logio ~i estas la vorto Zamenhofa; beda~inde mi ne trovis, kie 
Zamenhof ~in uzis.) La difino estas, kiel cetere eiuj similaj 
difinoj, diskutebla: la diskuteblo originas el diversaj akcentoj, 
kiujn metas diversnaciaj sciencistoj al etnologiaj esploroj. Por 
la usona etnologio estas tipa intima rilato kun la antropologio, 
por la okcidenta ~ropo estas etnologio pli fo~te ligita kun la 
kultura antropologio ad rekte kun kulturologio, por la orient
e~ropaj etnologoj etnologio estas karakterizita eete' pere de 
sociologiaj kaj politologiaj aspektoj: ~ estas multfoje identa 
kun la etnosociologio. Sed malgr~ eiuj malfacila~oj rilate la 
difinon, la etnologio havas komunajn esplorproblemojn kun la 
interlingvistiko: ili estas problemoj de la rilatoj inter la 
etno, lingvo kaj kulturo. (Tio nature'ne signifas, ke tiaj ri

latoj estas la solaj esplorproblemoj de la etnologio, ~ ke en 
tio konsistas la solaj kontaktproblemoj kun la interlingvistiko.) 
Certagrade tuftas tiel la etnologio parencajn problemojn kun la 
socilingvistiko (sed tie estas akcentita eefe la lingva aspek
to) kaj kun la sociologio de la lingvo (sed tie estas akcentita 
eefe la socia aspekto de la lingvoevoluo). 
La interlingvistikon devas eefe interesi la problemaro de la 
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etnogenezo, de la genezo de la etna kulturo kaj de la etna 
lingVo, de la rilato inter la etna kulturo kaj la etna lingvo, 
ear tiaj problemoj koncernas ankad tiujn de la inter-etna komu
nikado, de la inter-etna kulturo, de la dialektika rilato inter 
la etnaj lingvoj kaj kulturoj. 
Por la etnaj komunumoj estas tipa ilia relativa stabileco: la 
etnaj komunumoj ~an~as siajn sociajn, ekonomiajn, politikajn 
strukturojn, sed restas relative stabilaj en siaj etnaj funda
mentoj. La eeaoj konstitui~is kiel etna komunumo komen~e de la 
fedda sistemo,.travivis kiel etna komunumo la kapitalismon kaj 
vivas en la nova socia sistemo. La ekonomia kaj socia struktu
roj de tiu ei komunumo absolute ~an~~~is, sociaj tavoloj, grupoj 
kaj klasoj pereis ad transformi~is. San~~is ankad la politikaj 
kaj Atataj sistemoj, en kiuj tiu ei etna komunumo ekzistis 
(Grandmoravia regno, sendependa re~ando, parto de Adstro-hun
gara monarkio, sendependa respubliko), Aan~i~is la religio (mal~ 
novslava, kristana, katolika, protestanta). Montri~as, ke la 
stabiligaj momentoj por la etnaj komunumoj restas la lingvo kaj 
la kulturo kune kun la etna psikologio, kvankam la lingvo kaj 
la kulturo ankad transformi~as, sed en la grado, kiu ne dis
rompas la lingvan kaj kuituran kontinuecon. 
Transformi~o de la etnaj komunumoj je la nacioj en la dekoka 
Ais.la dudeka jarcentoj, kadzita per la merkata kaj industria 
integri~o de la geopolitika spaco de la etna komunumo, provokis 
ankad novan socian fenomenon, la nacian konscion. Nacia konscio, 
diference de la etna konscio, kiu koncernis nur la lingvon kaj 
la kulturon (~elkfoje ankad la religion), reflektas kaj integri
gas ne nur la lingvon kaj la kulturon, sed ankad la ekonomion, 
socian strukturon, politikan sistemon, geopolitikan teritorion. 
La nacia konscio transformi~as je la nacia ideologio, kiu ne 
estas plu nur konstatanta, rekoniga, sed programanta, modelanta. 
La etna komunumo - la nacio - donas al si la programon, planon 
de sia evoluo, kiu koncernas kaj tu§as eiujn facetojn de la na
cia vivo, tio signifas de la ekonomio, politika, ~tateco, sed 
ankad de la kul turo kaj lingvo. ( Estas ali a - sociologi_a kaj 
politologia - demando, kiuj estas la portantoj de tiaj programoj 
kaj kio determinas la realecon kaj realigon de tiuj programoj.) 
Tial aperas en la moderna historio io, kion oni povus - kun granda 
toleremo, kun certa troigo - nomi planita ad programita etno
genezo • .Multajn ekzemplo.jn montras en sia libro "National Langu-
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ages in the USSR: Problema and Solutions /Moskvo, 1977/ profe-
soro r~I. ISAEV. Kvankam en tiu Oi libro la problemoj estas 
traktataj Oefe el la lingva vidpunkto, tamen oni povas tie klare 
vidi programitan transformi~on de la etnaj grupoj je la nacioj, 
programitan evoluon de la lingvoj, programitan kreon de la lite
ratura lingvo el diversaj dialektoj, sama kiel planitan kaj pro
gramitan kulturgenezon (speciale Oe la etnaj grupoj, kie ne ek
zistis literatura kultura). 
Preskad modela estas la planita etnogenezo Oe la israela nacio, 
kie la etnoplanado formis el tre diferencigitaj etnaj grupoj 
unuecan nacion kun certagrade artefarita lingvo kaj programita 
kultura, kiu nur historie estas ligita kun la kultura hebrea, 
juda ad jida. Similan proceson - ad pli preciza procedon - oni 
vidas en Afrika, Suda Amerika, Oceanio kaj alie. 
~ni povas mentri ankad inversan ekzemplon. La prova krei en 
Ce!oslovakio el cigana etna grupo ciganan nacion montri~s kiel 
nereala kaj fiaskis, kvankam ekzistis oficiala apogo kaj certaj 
instituciaj kondiOoj, kiel ciganaj socie!o~, revuoj, lernolibroj. 
La ciganoj, kiuj grandparte enmigris en Cehoslovakion post la 
dua mondmilito el najbaraj industrie neevoluintaj Atatoj, for
mi~is en altevoluinta industria landa kiel etno-socia grupo, 
kiu minacis fari~ paria socia komunumo meze de la alia lo~an
taro. Kiam la ciganoj akomidi~s al la industria socio· kaj al 
la ~enerala eduka sistema, ili perdis sian sacian aparti~an kaj 
izolitecon, sed ne deziris reteni plu sian aparti~on etnan. La 
ciganoj sentas sian etnan aparti~an kiel negativan faktoron kaj 
asimili~as propravole kun la lingvaj kaj kulturoj de aliaj na
ciaj en Cehoslovakio. Tiel pere de la ekonomia kaj Aeneralkul
tura supreniro kaj malgrad la subteno de la etna memst~eco, 
paradokse komencis perdiAi la etnaj komponantoj - la etna grupo 
estis absorbita kaj restis kiel etnografia kaj folklora komunu-
ma. 
Estas do videble, ke estas tre malfacile karakterizi la etnan 
komunumon, speciale altevoluintan etnan komunumon kiel estas la 
nacio, pere de la Aenerale validaj trajtoj, Oar ekzemple diver
saj etnaj komunumoj povas havi la saman lingvon (francoj kaj 
haitanoj), la saman Ataton (flandroj kaj valonoj), la saman 
ekonomian kaj politikan sistemon, la saman religion ktp. El 
tio evidentiAas, ke la lingvo, kiu estas unu el la etnaj karak
teriza~oj, ne estas Oiam produkto de la konkreta etna komuoumo, 
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kaj ke la etna kulturo ne estas produkto de la konkreta etna 
11ngvo, sed la produkto de la tuteca, kompleta etna komunumo. 

Tial la etnologoj provaa analizi la precizan lokon de la kul
turo en la etnogenezo kaj ankad inverse, la rolon de la etnaj 
faktoroj en la kulturgenezo. Ekzemple WILHELM ii10HL!illu1N en sia 
libro "Rassen, Etnien, Kulturen. Moderna Ethnologie" (Berlino, 
1964) konsideras la etnogenezon kiel la proceson de la kultura 
diferencilo ad de kultura asimilado. Usona antrapologo Ogburn 
en sia klasika libra "Social Change" (New York 1922) kreis la 
teorion de la kulturaj saltoj, lad kiu la diferencilo de la 
kultura estas kadzata pere de la ~kontinua evoluo de la ma
teria kultura en diversaj etnoj. Ce ambad adtoroj oni klare 
vidas la koncepton pri la kulturo kiel etnogeneza faktoro kaj 
ankad oni klare vidas, ke ili ne identigas la kulturon kun la 
lingvo; male, oni povas el tiuj teorioj konjekti, ke ankad la 
lingva diferencilo ad asi~lado estas kadzata pere de la Aanlo 
de la kulturo. ... 
Kial mi atentigas pri tiuj 8i etnologiaj problemoj? Car la dia-
lektika rilato etno - lingvo - kulturo ad nacio - nacia lingvo -
nacia kulturo kaj ties problemoj enhavas en si ankad la proble
man kernon de kelkaj interlingvistikaj demandoj, ekzemple la 
rila_ton nacio - pla.nita lingvo - nacia kulturo, ad nacio -
interlingvo - internacia kulturo ktp. 
Unu el la eefaj argumentoj kontrad la interlingvoj tenerale kaj 
kontrad la planlingvoj speciale estas la hipotezo, ke nur la 
etna lingvo estas kulturgeneza faktora. (Estas tipe, ke tiu ei 
opinio estas disvastigita plej multa ee la lingvistoj, sed en
tute ne ea la etnologoj.) La 8efa eraro konsistas en tio, ke 
oni identigas la. etnon kun la lingvo, la lingvon kun la kul turo 
kaj la etnon kun la kul turo. lle parolante jam pri la materia 
kulturo ad pri la spirita kulturo ne-lingva (kiel muziko ad 
pentroarto), la etna kulturo reflektaa la etnan karakteran, 
kies determinantoj ne estas nur lingvaj ad pli bone dir1te, plej
parte ne lingvaj, sed historiaj, 1deologiaj, ekonomiaj, sociaj, 
politikaj ktp. 
La etna kulturo, speciale la nacia kulturo, ne estaa nur iu 
certa reflekto de la konkreta etna komunumo (kun lia socio
ekonomia, politika, religia k.a. atrukturo), aed ankad mem
reflekto de la tuta etnogrupo, de la nacio mem, kiu manifeataa 
en li sian integrecon kaj diferencon. Ne okazaa nur ideologiiRo 
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de la nacia kulturo, sed kreitas ankad la ideologio pri la na
cia kulturo mem, la ideologio, kiu ne estas eiam identa kun la 
reale ekzistanta kulturo. 
La identigo de la etna komunumo kun la kul turo estas same era?-'i
ga kiel la identigo de la etno kun la lingvo. La kulturo ekzistas 
ne nur ene de la etno, sed ankad ekstere de la etno. Unue, la 
socio estas lenerale pli granda ol la etna komunumo kaj-la kul
tura de la tuta socio (homara, Atata, regiona) estas jam super
etna, supernacia, internacia. Tia kulturo reflektas jam pli 
altajn strukturojn ekonomiaj, sociajn, politikajn ol la etna 
kulturo. Due, la eiam kaj samtempe ekzistantaj etnaj kulturoj 
reflektas en si ankad tiun ei tutsocian kulturon, Aanlas sian 
karakteron, perdas sian etnan ekskluzivecon. Sed kontrade al la 
perdo de preskad eiuj naciaj karakteriza~oj la nacia lingvo 
farilas ia plej grava etna karakteriza~o, dum la tutsocia inter
nacia lingvo (mi parolas pri etnaj internaciaj lingvoj) farilas 
nur portanto de la tutsocia kulturo. Tial denove ripetilas la 
sama kulturgeneza proceso, kiel ee la etnaj kulturoj: La tutso
cia kulturo ne estas reflekto de la internacia tutsocia lingvo, 
sed reflekto de la tutsocia inter-etna strukturo. 
Resumante la antadajn tezojn, oni povas alveni al la sekvantaj 
konkludoj: 
1. La etna lingvo estas unu el la eefaj kaj la plej stabilaj 

kompona~oj de la etna komunumo, kvankam li ne devas esti 
produkto de tiu ei komunumo. La lingvo ne povas esti la unu
sola faktoro de la etnogenezo. 

2. La·etna kulturo estas rekte ligita kun la etno kiel etno
geneza faktoro kaj kiel produkto de la etna komunumo. 

3. La etna kulturo ne estas reflekto kaj produkto de la etna 
lingvo, sed de la etna strukturo kaj de en- kaj ekster-etnaj 
rilatoj. 

4. La kulturo reflektas ne nur etnan komunumon, sed ankad aliajn 
sociajn strukturojn kaj rilatojn. Tio signifas, ke la kulturo 
ekzistas kaj ene kaj ekstere de la etna komunumo. 

5. Ne la lingvo antaddestinas la kulturon, sed la kulturo in
fluss la lingvon, la konkreta lingvo estas certagrade ankad 
produkto kaj parto de la konkreta kulturo. 

6. La ekzistantaj etnaj interlingvoj povas nek detrui la ekzistan
tan etnan kulturon, nek krei novan interetnan kulturon. La 
kreo de tia kulturo ne dependas de la interlingvo, sed de 
la aliaj faktoroj. 
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7. La planita interlingvo same povas nek detrui la ekzistantan 
etnan kulturon, nek krei novan interetnan kulturon. 

e. La etna interlingvo ne estas produkto de interetna, inter
nacia socio kaj de ties kulturo, aed estas eiam ligita kun 
la konkreta etna komunumo. 

9. La planita interlingvo eataa produkto de l~ konkreta histo
ria socio kaj ties kulturo, nome de la interetna, internacia, 
trans- kaj. supernacia socio kaj ties in·ternacia kul i;ura. 

10. La kultura valoro de la lingvo, ankafl de la planlingvo, ne 
dependas de la lingvo mem, aed de la kultursocia medio, kiu 
~in uzas. 

En tiu ei artikolo mi deziris uzi la etnologiajn principojn 
kiel esp~ormetodon par kelkaj interlingvistikaj problemoj. Mi 

deziris detrui tri mitojn, nome: 
a) miton pri la planlingvo kiel barbara, senkultura kaj sen

socia lingvo, 
b) miton pri la planlingvo kiel detruanta de la nacia kultura 
c) miton pri la planlingvo kiel kreanto de la nova internacia 

kultura. 

Istvin Szerdahelyi 

INTERLIHGVISTIKO EN HUHGARIO 
- Resumo -

En Hungario la naciaj resp. nacilingvaj mavadoj strikte ligi
~as al la klerismo (fino de la XVIII-a komenco de la- XIX-a jc). 
En neniu lando de E6ropo devis nacia lingvo lukti tiel akre por 
akiri siajn rajtojn en sia propra patrujo1 kaj en neniu lingvo 
estis tiel intensiva la lingvonovigo kiel en Hungario, en hun
gara lingvo. Paralele kun la lingvonavigaj movadaj (HELMECZI, 
BUGAT) disvolvi~as vigla interlingvistika aktiveco: la adtoroj 
de la unuaj lingvoplanoj estis samtempe ankad elstaraj lingvo-, , , 
n~vigantoj: KAIJIAR GY., DECSY s., GATI I., BOLYAI J., pliposte: 
~HY A. , ) VolapUko ne havis grandan sukc eson ( GEBAUR I. , 
BABl!'I GY.), la lingvistoj (ekz. BALASSA) forte krltikas &in, 
ee tiuj, kiuj fari~s volapukistoj kaj mem verkis en tiu lingvo 
(ekz. POZDER K.). Des pli grandan sukceson havis Esperanto: 
B/u.INT G., LENGYBL P. ~ POLW I., BARCZI G. - estas elstaraj 
nomoj de la unua periodo. En la dua periodo la Budapesta skolo 



kaj la Literatura Mondo fari2as la kultura kaj literatura 
centro de la Esperanto Mondo, la hungaro Cseh - unu el la plej 
efikajdisvastigantojde la lingvo. Apenad estas serioza esfe
r~tisto, kiu ne konus la nomojn de BAGHY, KALOCSAY, SZILAGYI, 
TARKONY, EMBA k.a. El interlingvistika vidpunkto la plej el
stara evento estis la fondo de la unua Interlingvistika Scien
ca Instituto, fondita kaj funkcianta oficiale en la kadroj de 
Universitato kun gvidanto, nomumita far de Ministro·(tiutempe 
Popolkomisaro): Internacia Scienca Lingvoinstituto, gvidanto 
d-ro SCHMIDT JOZSEF, katedra prof. pri 2ermanistiko. (4-a de 
jul. 1919). 
La rekta posteulo de tiu Instituto estas la fako 11Esperanto 
lingvo kaj literaturo", funkcianta en la kadroj de .la kat.edro 
pri ~enerala kaj aplikita lingvistiko en la Filozofia fakulta
to de la Universitato EOTVOS LORAND, Budapest. 
Dum pli ol dek jara funkciado la karaktero de la fako defini
tive elformi~is 2i estas Aplikata-lingvistika subfako kaj kiel 
tia, integra esplor-disciplino en la sistemo de 2eneralaj kaj 
aplikitaj lingvistikaj esploroj. 
Lad la Hungara interlingvistika koncepto, sekve, Interlingvisti
ko kiel scienca disciplino apartenas strikte kaj organika al 
aplikita lingvistiko: 

~ 
A/ Unulingvaj operacioj 

a/ li!!S!O.Pl.!!fl.!d_l! 
1. planado de unueca nacia (Atata) lingvo; 
2: Lingvonormigo, lingvonovigo; konstruado de skrib

sistemo por fari la lingvon tadga plenumi pli altajn 
funkciojn; 

b/ li!!gyo~ult~r_!! ~a~ =flesago_ 
1. la reguligo de ortografio, ortoepio - 2enerale: de la 

~usta lingvouzo; 
2. ellaborado de faka lingvo kaj faka terminologio; 
J. ceteraj operacioj (ekz. aplikata socio-lingvistiko: 

salut-formoj, aplikata nomologio; stenografio k.a.) 

c/ _!ll!!.t.!:U~d,!! ge_l~ se.na_!r~ l~O-
a/ konstruado de atudobjekta modelo de la gepatra lingvo; 
b/ gepatra-lingva instruado kaj edukado; 
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d/ ,ġo.!f~e_!!t,!d,2 
a/ adtomata _analizado de tekstoj-dokumentoj (ekz. in

deksoj, deskripto-listoj k.a.) 
b/ akumulado kaj konservado de informa~oj; 

e/ ~s=k.2111_Wl!k.!d.2 
1. tele-komunikado; 
2. perioda~oj; 
3. propaganda kaj afiA:-tekniko; 

f/ ]f~a~-~e,ġasoa1.2 (difektologio) esplorado kaj kuracado de 
lingvaj difektoj (afazio-esplorado, lingvo-patologio; 
nedrolingvistiko k.a.) 

B/ Hetero-linsvaj operacioj 
a/ ~~t~u_!d_2 ,ġe_f~e~d,!j_l~ngv.2j_ 

1. aplikata kontrasta lingvistiko; 
2. instru-modelo de fremda lingvo; 
3. instru- kaj lern-strategioj; 
4. programata kaj adtomata instruado; instru-teknologio; 

b/ _!r_!d~k,!d,2 
1. homa kaj maAina; 
2. interpretado; 

c/ !n!e~l~n~v~s_!i.!fo_ 
a/ internacia l~ngvopolitiko; 
b/ lingva modeligo: konstruado de internacia helplingvo; 
c/ Esperantologio (= aplikata interlingvistiko). 

Inter la eroj de la skema estas multaj trakovra~oj, ekz. diver
saj eapitroj en Esperantologio kunharmonias kun multaj elemen
toj el la unulingvaj operacioj; estas rilato inter la nacia 
kaj internacia.lingvopolitiko, inter la unulingva kaj hetero
lingva lingvo-modeligo k.t.p. En tiu senco interlingvistiko 
kompleta integri~as en la siotemo kaj solvas per eiaj specifaj 
rimedoj kaj studas per siaj propraj rimedoj tiujn temojn, kiuj 
~ie nun restis ekster la esplorkampo. 
Dum la 10-jara periodo pruvi~as, ke se la interlingvistikaj kaj 
esperantologiaj esploroj estae science fundamentitaj kaj ne 
estaa samcelaj, ili povas efike kontribui al la ~eneralaj liri
gvistikaj eaploroj. 
(La priskribode la 10-jara historio de la fako aperis en la 
serio E-logiaj Kajaroj, n-ro 2, Budapest 1978.) 
La ekzisto de la fako havae sian socian (kaj internan, kaj 
eksteran) disradiadon: seriozi~as la lerneja situacio de la 
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Internacia Lingvo, E-o aperas en verkoj, kie cetere ~i ne 
estus aperinta (ekz. la Mondliteratura Leksikono), ~i fari~as 
iom-post-iom pedagogiadidaktika faka centre (PDE-esplora, 
scienca esplorinstituto kaj internacia ekzamena centre de ILEI 
k.a.) universitatoj kaj altlernejoj intencantaj enkonduki E-on 
turnas sin al ni por peti informa~ojn pri nia programo kaj 
niaj spertoj; studentoj, verkantaj diplomlabora~ojn kaj pri
doktorecajn diserta~ojn turnas sin al nia fako por konsiloj 
kaj helpo. La universitataj ler.nolibroj kaj la serio Esperanto
logiaj Kajeroj es.tas unikaj en tiu speco (aper. n-ro 1 en 1976, 
n-ro2 en 1978 kaj n-ro J en 1977.) 

Boris Kolker 

INTERLINGVISTIKO KAJ INTERLINGVISTIKAJ ESPLOROJ EN SOVETu'NJ:cr) 

La problema de planlingvo. kiu servas kiel rimedo de interna
cia komunikado, delonge interesas lingvistojn, naar studado de 
principaj demandoj de strukturo de helpaj lingvoj estas fakte 
studado de plej esencaj problemoj de la lingvoscienco ~ene
rale"/1/. Normigita, konscie konstruita, praktike uzata lingvo 
prezentas grandan teorian intereson "kiel provAtono, air,kad 
kiu oni povas starigi tutan vicon da teoriaj demandoj,· gravaj 
por solvo de problemaro de la reala lingvo"/2/. 
Internacia lingvo /IL/ prezentas gravan objekton de esploro 
ankad per si mem, ekster ~enerallingvistika problemaro, pro 
aiam pliforti~antaj integrigaj procesoj en la tuta mondo, kaj 
speciale en Sovet-Unio. Estas do nenio mirinda, ke interling
vistiko /I-ko/ altiris atenton de multaj diverslandaj lingvistoj. 
AntaAmilite en Sovetunio aktive okupilis pri li N,v. JUSMANOV, .. 
L.I. JIHKOV kaj precipe konata interlingvisto, esperantologo 
kaj terminologo ERBEST DREZER /vidu ekz. 3,4/. A1 tio kontri
buis la ruslingva eldOno de la ftmdamenta libro de E. wUSTER/5/. 

En J.,a dua duono de la 50-j jaroj en Sovetunio renas~as in

tereso a1 I-kaj demandoj. Tiutempe Institute de lingvoscienco 

z) Prelegoteksto, prezentita dum la 1-a Inter.nacia Esperanto
logia Konferenco, Kadra da la 63-a Univarsala Esparanto
Kongraso 1978 an Var.na 
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de Akademio de aciencoj de USSR okazigia ~elkajn diak~tojn pri 
IL. Pl~e I-ka problemaro eatis t~aata en at~doj de m~ltaj ling
viatoj - P.A. ARISTE, V.V. ~UL&iKO, B.P. ARDENTOV, N.D. ANDRE
JEV, P.N. DENISOV, J~.D. DESERIEV, V.V. IVANOV, I.I. REVZIN, 
V.J~. ROZENCVEJG, A.V. SUPERANSKAJA, V.N. JARCEVA kc. P:ecipe 
valoraj eatas la verkoj de V.P. GRIGORJEV /6,7/, o.s. AHWANOVA 
kaj E.A. BOKAREV /8/, M.I. ISAJEV /9/. 
Ekde la 1964 jara f~kcias sekcio de I-ko en la Scienca kon
silantaro pri la kompleksa proble.no "Tendencoj de evol~o de 
naciaj lingvoj lige k~ evol~o de socialismaj landoj", kreita 
lad iniciato kaj s~b gvido de elstara interlingvisto E.A. BOKAREV. 

Lad decido de Prezidi~o de Akademio de Sciencoj de USSR en la 
1974 jaro en la Inatit~to d~ lingvoscienco (moskvo) estia krei
ta Problema ~po pri demandoj de IL. La ~~a palpebla rez~to 
de lia agado - la artikolaro "Problernoj de interlingvistiko" /10/ 
- elvokia aron da pozitivaj recenzoj en Sovetia kaj eksterlanda 
gazetaro. /11/ Eatas preparataj pl~aj artikolaroj. Oni okazigas 
k~idojn de la Problema gr~po k~ sciencaj prelegoj. 
Lastatempe aktivilis 1-kaj ok~piloj inter st~dentoj-filologoj. 
Oni verkas diplomajn st~dojn kaj refera~ojn, oni prelegaa en 
st~dentaj sciencaj aocietoj. Tiaspeca aktiveco eatas videbla 
en ~veraitatoj kaj aliaj s~peraj lernejoj de Barna~, Kras
nojarsk, Tj~en, Vilni~a, Samarkand, Kiev, Pskov. 
En la programon de la kandidata ekzameno pri Aenerala lingvisti
ko de la BaAkiria Atata ~versitato eataa enigitaj tri deman
doj pri I-ko. 
En la 1976 jaro Eaperanto-kl~bo de Ufa sondis rilaton al IL. 
Estis disaendita al Oi~j ~niversitatoj kaj pedagogiaj inatit~
toj de la landa konciza informa pri IL kaj propono sendi Espe
ranto-lernolibron, se venos peto k~ s~bskri~o de estro de 
aenerallingvistika katedro. 90 pozitivaj reeħoj ateatas pri 
vasta intereao de sovetiaj lingvistoj-pedagogoj al la problema 
de IL. Pl~aj esprimia deziron pli detale informadi st~dentojn 
pri ti~ demando, kelkaj montria pretecon organizi Esperanto
rondetojn. 
Kvankam la termino "1-ko" jam eniris sovetiajn vortarojn kaj 
enciklopediojn, ~is ~n ne ekzistas ~ia kom~e akceptita di

fino. Ni difinaa I-kon kiel fakon de la ~enerala lingvo
scienco, ki~ esploras procedojn de konatr~ado de internaciaj 
planlingvoj kaj ankad f~kciadon de internaciaj (etnaj kaj 
planitaj) lingvoj /12/. 
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I-ko eataa ligita kun aociologio1 logiko1 paikologio1 inter
nacia juro, literaturd kritiko, aemiotiko, metodiko de lingvo
instruado kaj aliaj aciencoj. Tia bunteco rezultaa el tio, ke 
I-ko troviAaa ee kruciAo de du vaategaj kampoj de la homa agado, 
kiuj dume ne ricevia precizajn nomojn. La unuan oni povua nomi 
"la internacia en la lingvo kaj en la kultura", la duan -
"konstrua aemiotiko", kiu enhavaa UllLlflanke kreon de divera
apecaj aignaj aiatemoj (inform-aereaj lingvoj, algoritmaj 
lingvoj, lingvoj de komunikado kun aliplanedanoj ka) kaj ali
flanke - lingvoplanadon1 lingvopolitikon1 literaturan kaj ter
minologian prilaboron de la lingvo. 
Oni devaa diatingi A e n e r a l a n I - k o n , kiu 
eaploraa diveralingvecon kaj lingvajn kontaktojn kaj ankad 
IL-on kiel Aeneralan fenomenon, Aian bezonon kaj funkciadon, 
kaj a p e c i a l a n I - k o n 1 kiu okupi~aa pri kon
kretaj sistemoj de planita IL: Eaperanto, Ido, Interlingua ktp. 

Krom tio1 n1 devaa diatingi i n t e r n a n I - k o n 
disde e k a t e r a 1 a i n k r o n a n diade d 1 a -
k r o n a • Tiamaniere oni akeme ricevaa ok fakojn de I-ko, 
kiuj studaa la problemon de IL el diveraaj anguloj de vido. He 
eiuj ei fakoj havas aaman valoron kaj ne eiuj estaa egalnivele 
ellabori taj. 
Lige kun zorga eaplorado de evolutendencoj de lingvoj en la 
aocialiama kaj komunisma aocioj 1 en multnaciaj kaj evoluantaj 
landoj1 lige kun intereao al lingvoplanado kaj kultura de pa
rolo1 lige kun diafloro de kontaktologio, la teorio kaj prak
tiko de I-ko akiraa grandan aignifon, konturante limojn de kon
verto de lingvoj1 de konscia influo de la homo al la lingvo 
/13, 14/. 
I-ko celaa klare eltrovi lingvajn barojn kaj montri vojojn de 
ilia venko. En nia tempo tio ege gravaa ne nur por la acienco, 
aed tenerale por la eiam pli vaatitanta internacia komunikado 
kaj kunlaboro /15/. 
Eataa atudendaj ankad problemoj d~ interrilatoj de IL unuflanke 
kaj instruado de fremdaj lingvoj 1 tradukado1 malina tradukado 
/16/ aliflanke. Eataa prokaimaj al la I-ka problemaro demandoj 
pri lingvaj hibridoj kaj pri la monda lingvo de la eatonta 
homaro /17/. 
I-ko donaa riean materialon por tipologio sub nova angulo de 
vido1 dea pli ke projektoj de planlingvoj prezentaa novan 
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Babelon (da ili estas konataj eirka~ mil). El tio sekvas an
ka~ alia tasko: zorga esploro de la ħistorio de IL, kiu en
tenas ne malmulte da spritaj, tiel a~ aliel aplikeblaj ideoj. 

Precipan signifon havas esperantologio ~ studado de strukturo 
kaj multflanka funkciado de la planita IL Esperanto /18,19,20/ 
kaj ankad de !ia evoluo, kies vojoj principe ne diferenci~as 
de evoluvojoj de etnaj lingvoj /21/. Tie ei oni povas noti, ke 
perforta evoluigo fare de a~toroj de IL ad specialaj institu
cioj evidenti~as pereiga - vidu priplorindan sorton de VolapUk, 
Ido, Idiom Neutral. Sovetia esperantologio grave kontribuis al 
esperanta leksikografio, doninte al la mondo unu el la plej 
bonaj vortaroj /22/. 
Necesas substreki didaktikan valoron de instruado de I-ko kaj 
Esperanto en superaj lernejoj, unuavice en linevaj fakultatoj. 
Tio konsiderinde plivastigas ~enerallingvistikan horizonton, 
evoluigas penslogikon, kutimigas al memetara lingvistika ana
lizo, helpas al studado de fremdaj lingvoj, ebligas praktikari 
aplikon de IL. Tiu ei aserto konfirrdiAas per praktiko de in
struado de speciala kurso "Enkonduko en interlingvistikon" en 
la filologia fakultato de la BaAkiria Atata universitato (Ufa). 
Tia kurso estus utila ank~ en aliaj universitatoj kaj peda
gogiaj institutoj de Sovetunio kaj eksterlande, sed dume Aia 
enkonduko bremsiAas pro manko de universitata lernolibro de 
I-ko /10, P• 35/, kies kreon diktas la vivo. 
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Marinko Gjivoje 

JUGOSLAVA KONTRIBUO AL INTERLINGVISTIKO 

Interlingvistikaj klopodoj sur teritorio de nuna Jugoslavio 
estas senteblaj precipe meze de pasinta jarcento, paralele 
kun nacilingvaj movadoj ligitaj al la klerismo, kiu aperas en 
la komenco da pasinta jarcento. Subpremataj de aliaj, fremdaj, 
kulturoj la naciaj lingvoj (serba, kroata, slovena, makedona) 
devis akre lukti por akiri siajn rajtojn. Tia~ ~peris la pa: •. 
troj de literatura, normiga, lingvo: Vuk KARAGIC, Guro DANICIC, 
Ljudevit GAJ k.a., precipe literaturistoj._ 
Anta~ apero de Esperanto, same kiel en cetera E~opo, aperis 
kelkaj provoj de interlingvo en tiu &i ~ia suda parto, grand
parte prezentitaj en fremda lingvo, precipe germana, De 912 
lingvoprojektoj, kiujn registris A.P. Dulieenko el AAhabad 
(SovEit-Unio) en sia manuskripta verko "Helpaj lingvoj. Krono
logia bibliografio de artefaritaj lingvoj de antikveco ~is nun
tempo (2-a jrc. - 1973)", kelkcento aperis anta~ Esperanto, kaj 
deko ~uste sur la grundo de nuna Jugoslavio. Prezenti ilin unu
loke tiel kiel ili aperis, diri kelkajn vortojn pri iliaj a~to
roj kaj karakterizoj de la projektoj, estas la tasko de tiu &i 
artikolo. 
Kronologie ni devas registri unue la projektojn de t u t -
s l a v a l i n g v o • Kiu estis gvidmotivo por krei ilin? 
La slavaj popoloj estis longtempe subpremataj de aliaj nacioj, 
precipe de iama AAstrio, kaj la premo· pli peze senti~is pro la 
nacia dividiteco de la slavoj. Inter la intelektuloj de tiuj 
popoloj, do, povis veni ideo, ke la slavoj, unuigitaj per lin
gvo komuna, estu pli rezistokapablaj kaj pli sukcesus en sia 
batalo por nacia, kultura kaj politika liberi~o. 1 > 
En la jaro 1661 kroata pastro JURAJ KRIZ~NIC (KRijANIC)2>, ek
zilita Siberion, kunmetis gramatikon de interslava literatura 
lingvo, P, -STOJAH asertas, ke lia libro estis eldonita en la 
sesa jardeko de la pasinta jarcento kaj ke lia "Ruski jezyk" 
estas detale ellaborita lingvosistemo por kies bazo estis pre
nitaj serbo-kroata kaj rusa lingvoj. Li ·ne estis sola kiu pro
vis krei interlingvon por slavoj. Ni vicigu kronologie la 
aliajn1 Blaz KU.MERDEJ (Blasius Cumerdei) ellaboris en la jaro 
1793, sur la bazo de la slovena lingvo, projekton de gramatiko 
por ideala komunslava lingvo, sed Ai ne esti~ presita3 >; alia 
sloveno, MATIJA MAJAR4) kaj serbo PETAR Tom:c5J estis anka6. 
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adtoroj de interslavaj lingvoprojektoj. 
\ 

Nwn estas vico por pritrakti la projektojn matematikajn: 
p a z i g r a f i o j n , skriblingvojn, konsistantajn el ci
feroj, figuroj ad ideogramoj. Fazigrafioj estis en modo en la 
17-a jarcento. Pli ol 150 interkomprenigaj sistemoj estis pazi
grafioj, Kvankam ili faris grandan bruon, ili restis nur pro
jektoj Oar estis tro malfacilaj por rapid~ uzebleco. La unua 
jugoslava pazigrafo estis STJEPAN IVICEVIC (Stephan Ivichievich), 
kiu en la jaro 1848 eldonis en Vieno en germana lingvo (en goti
ka.prestipo) sian verkon: Pangraphie oder Universal-Schrift. 
Eine neue fur alle Welt verstandliche und brauchbare Kunst. Er
funden von Stephan Ivichievich. slawisch-dalmatinischem Mitglied 
des konstituierenden Reichstages 1n Wien. La verko havas 8 grand
formatajn (30,5 x 23,5) pa~ojn. Samtem)e aperis ~ia franca tra
duko. Aperis ankad itallingva eldono. 6 Fri lia verko esprimis 
sin flate la Viena scienca akademio. . . 
Fri sia pangrafio IVICEVIC diras inter alie jenon: "Mian pangra-
fion oni povas skribi kaj legi, kiel Oiun kutiman skribon, ankad 
paroli kiel Oiun alian lingvon, Sl!d ~i ne estas nova lingvo." En 
la menciita lia verko ni ne trovas gramatikan skemon de la pro
jekto kaj modelon de teksto por povi mem priju~. 
Dekunu jaron post IVICEVIC aperas oficiro MOJSIJE PAIC (1819-1874) 
kun sia projekto de pazigrafio: Fasigraphie mittels arabischer 

; 

Zahlzeichen. Ein Versuch von MOSES PAIC, - Semlin, Buchdruckerei 
i 

von I.C. SOFPRON, 1859." kaj kvin jarojn pli poste aperas en 
Vieno en formo de faldebla folio (66 x 79,4) "System einer Uni
versal-Sprache sowohl durch die Schrift (Pasigraphie), als auch 
durch die Laute (Fasilogie) durch Begriffsfixierung mittels ara
bisċher Zahlzeichen und deren Lautfixierung fUr den internatio-• nalen Verkehr. Vor. MOSES FAIC. - Wien, Verlag des Verfassers, 

l 

In Colllllli.seion bei RUDOLF LECHNER. k.k. Universitats-Buchhandler, 
Druck von J, HOLZWART, 1864, 
Por s::i.a projekto PAIC uzis nur nombrojn kaj matematikajn signojn, 
1-999 signifis gramatikajn formojn, la pli altaj nombroj signojn 
por ideoj kaj konceptoj. Ekz,: 3243 = ideo pri aOeto-vendo, 
aldono de + 10 ·· .. aOetanto, + 101' = aOetantoj, ·+ 20 = aOetantino, 
+ 201 aOetantinoj 
Personaj· pronomoj: 

mi 11, vi 21, li 31, ni 011, vi 021, ili 031 
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Kon;tugacio: 
101 3129 mi amas 
104 3129 ni amas 
111 3129 mi amis ktp. 

Parolan lingvon li formia tiamaniere ke anstata~ la ciferoj li 
metis literojn, kaj la signojn anstata~is + -m, minuso -n, 
10 - anos, 20 - enos·. La~ tio aeetantino (3243 + 20) - fegimenos • . 
Resume, pazigrafio de PAIC estis unuavide facila la~ la strukt~ro, 
sed apena~ ebla por memorkapablo. Tamen pri lia projekto favore 
esprimis sin kelkaj sciencaj rondoj kaj li fari~is membro de 
kelkaj sciencaj asocioj, anka~ de la poste fondita "Centra Pazi
grafiista Societo" en .ilunkeno. Honorigis lin postmorte anka~ la 
esperantistoj en lia naskigloko ZemunJ donante en 1924 al sia 
Esperanta Klubo la nomon ".ilojsije PAIC". En zagreba Universitata 
Biblioteko trovi~as du liaj verkoj pri pazigrafio, publikigitaj 
en Zemun 1859 kaj en Vieno 1864. 7) 
Stojan kaj DREZEN mencias anka~ iun HOLMA&, de kiu en la jaro 
1871 estis franclingve publikigita en GRATZ projekto de tutmonda 
lingvo, 8 ) kaj en la jaro 1874 verAajne la sama libro estis reel
donita anglalingve en Londono. G. HOLMAR estas fakte sloveno 
JURIJ HUMAR. Se mi aldonas la verkojn de ANTON ERTL9) per tio 
ni finis pri pazigrafiaj sistemoj. Ni devas konstati, ke tiuj 
projektitaj en la 20-a jarcento estis neniom a~ malmulte pli 
perfektaj ol la anta~aj. 
Nun venas vico al projektoj aprioraj, al kiu kategorio apartenas 
VolapUk kaj Spelin. Volapuko sur teritorio de Jugoslavio entu
ziasmigis nur kelkajn sed tre fervorajn adeptojn. Inter ili apar
te elstaras kvar nomoj: JURAJ BAUER, kiu en la jaro 1885 - nur 
ses jarojn post apero de Volapuko - verkis koncizan gramatikon 
por kroatoj kaj serboj (du jarojn poste li aperigis la propran 
lingvoprojekton); D-ro IGNAZ HERMAN el Bjelina (Bosnio), kiu 
postlasis tradukon de tri popolkantoj kroato-serbaj 10 ) kaj mult
obligitan kolekton de elektitaj poemoj de konata slovena poeto. 
FRANCE PRESERN "Flolencil kanita" (Sarajevo 1890); .i.ILADEN PAVIC, 
kiu en la jaro 1892, en Beogrado, kompilis gramatikon kun vor
taro por serboj (en cirila skribo) kaj, lad miaj plej novaj 
malkovroj- AVGUST POKORN11 >, a~toro de la 4-paAa konciza gra
matiko por Slovenoj: Glamat blefik VolapUka plo Slove~els 
(II eld. 1887), presita en presejo HAAS en Konstanz. Guste en 
tiu jaru, ok jarojn post apero de Volapuko, kiam Ai atingis 
sian apogeon, li fariAis volapukisto •• 
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Mian supozon, ke li estas adtoro de tiu konciza gramatiko apo
gas la konstato, ke inter liaj manuskriptoj mi trovis ankad la 
manuskripton de pli ampleksa gramatiko kun vortareto Volapuka
slovena kaj Slovena-volapuka, kiu ampleksas 28 manuskribitajn · 
grandformatajn pa~ojn. Jen ~ia titolo: Navodilo pri ucenju ve
soljem jeziku "Volapiik". Spisal Pokorn Avguat, c.k.k.oficijal. 
Kiam li kompilis ~in, tion li ne indikaa, aed en paragrafo 10. 
de sia ~anuskripto, parolante pri numeraloj, li prenaa kiel ek
zemplon la jenon: Ljubljana, dne 21. Junija 1906. Veraajne li 
ne prenia tiun daton tute hazarde; mi supozaa, ke ~i eataa la 
dato de prespretigo de lia manuskripto. Lia lasta letero, por
tanta en protokollibro n-ron 4294, estas skribita (en germana 
kaj slovena lingvo) al la ~uzeo en Ljubljana la 16-an de junio 
1915. Li mortia en malsanulejo la 30-an de oktobro 1921. 
Ni nun revenu al la unua kaj plej grava jugoslava mondlingvano 
JURAJ (Gjuro) BAUER12), kroato el Zagreb, kiun E. DREZEN en sia 
"Historio de la mondolingvo" (p. 101), veraajne sub influo de 
P. STOJMi, tute erare identigaa kun hungara politikiato, barono 
BANFFY DEZSO (Koloavar 28.X 1483- Budapeato 23.V 1911). BAUER 
adepti~ia al Volapuko kaj fari~is ~a instruisto, en 1885 eldo
nis gramatikon de Volapuko en aerbokroata lingvo, 13) aed jam 
sekvontjare, en la jara 1886 li kreis kaj eldonia en Zagrebo 
propran projekton, kiun li nomis 11 Spelin111 4). Ekde la jara 1887 
~ia 1892 en apartaj (entute ok) broauroj, eldonitaj en Zagreb 
en la germana lingvo, BAUER komencis batalon kontrad Volapuko 
kaj kontrad aiuj projektoj de aposteriora - ekaperimenta apeco, 
kaj en 1888 li evoluigis sian aiatemon de plibonigita Volapuko. 

La germanlingva lernolibro de Spelin eat[a tradukita de STRAUS 
anglalingven kaj eldonita en New York. En la jara 1892 en Zagre
bo aperis 43-p~a vortaro de Spelin, samtempe la lasta verko de 
BAUER. La vorto 11 Spelin" konsiatas el tri elementoj: .! (prenita 
parte el matematika mallongigo par sumo ati integralo parte el 
latina aufikso par pluralo, signifas ian kolektivan, k.e. ger
mane Q!-birge) + prefikso Jl! ( "eio", greke'iiG(S ) + .!i:!! (mallon
gigo de latina vorto "lingua"). Spelin, do, eataa pasilingua .. 
Allaprache (germ) - tiel klarigaa BAUER. 
Alia ekzemplo de liaj kombina~oj: ,! "mi", ll "mia", if "tiu ei" 
(latine : hic), ife '1iel". 
BAUER celis kombini la eefajn principojn de la konstruo kaj de 
sperto de Volapuko kun tiuj de la filozofiaj aistemoj kaj el 
cent bazaj radikoj kaj 60 sufikaoj krei ·lingvon. En sia unua 
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gramatiko li dekaras, ke la angla lingvo ne ta~gas por fari~i 
mondlingvo se ne pro alio tiam pro ~ia ortografio. "En ~i la 
litero 1 estas skribata la~ dek manieroj: !t, cabb~ge, ~t, ~ra, 
s_!!, .!!!!her, people, b.J:!siness, woun~."Volapiik" -li da~rieas -
·"estas pli konciza ol la vivantaj :j.ingvoj. La letero kiun skri
bis al mi estimata signoro SCHLEYER havis en originalo 139 vor
tojn kun 680 literoj. Gia traduko en la germana havas 179 vor
tojn kun 1068 literoj, kaj la kroata 174 kun 896 literoj." Sed 
lia kombinatoriko kaj prefero por derivitaj vortoj kaj kontra~ 
la vortoj de internacia uzo alkondukis al kurioza~oj kiel la 
jena: anst. la ~enerale konata internacia vorto "univeritato" 
estis donata deko da aprioraj deriva~oj: spesapuv, mesapuv, gre
sapo.kul, grenokuv, grenokul, stakul ktp. 
Indas mencii anka~ la opinion de Prof. D-ro KERCHHOFFS, prezi
danto de Ia Volapiika Akademio (de 1887- 1891) pri la reform
projektoj de BAUER. 15) Malgra~ aio bona kion li opinias pri liaj 
libroj ~enerale, kaj iuj liaj proponoj, li energie refutas eiujn 
liajn proponojn de reformo a~ perfektigo. 
Post Volapuko kreskis individuaj projektoj de artefarita lingvo, 
kaj la a~torojn oni povus grupigi en unu a~ kelkaj el sekvaj 
kategorioj: esploristoj, gloraasantoj, enviintoj de SCHLEYER, 
seniluzii~ntaj volapukistoj. 
Inter projektoj de reformita latino estas menciinda la projekto 
EULALIA de slovena franciskano kaj slavisto STANlSLAV SKRABEC. 16 ) 
La tuta projekto kaj eiuj tekstoj en ~i estis presitaj en la 
jaroj 1908 - 1910 en da~rigoj en slovena katolika monata revuo 
"Cvetje z vertov sv. Franciska". 17) En siaj unuaj artikoloj kaj 
notoj la a~toro kritikas Esperanton kaj post tio donas skemon 
kaj ekzemplojn de Eulalia. Por tiu ei sistemo estas karakteriza 
abundo da supersignoj, kiel montras la unua frazo el Patronia: 
"Patre noijo quo fina ir iei Ċoeloi sactificl!.olue ie nomine tOje, 
adveni6onus ie r6gno tOje ••• " La lingvo estas malgracia kaj la
cigas per unusoneco de siaj formoj. 
Nun estas vico prezenti la enpenetron de Esperanto sur teritorio 
de Jugoslavio, kie la unuaj lernolibroj aperis en 1908, kaj ~is 
nun aperis pli ol 50 diversaj lernolibroj, 50 vortaroj, 40 di
versaj gazetoj, revuoj kaj bultenoj kaj eirka~ 150 originalaj 
a~ tradukitaj literaturaj verkoj. 18 ) 
La anta~aj projektoj ne kreis literaturon kaj tial ili restis 
(kompre~ebles rie nur pro tio!) mortnaskitoj, ear, kiel skribis 
prof. GEZA BARCZI 19), "Lingvo ne havanta literaturon- bullan a~ 
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skribitan - ne povas v~v~, ne povas ekzisti". "La mirindan spi
ritan evoluon ~isnunan de nia lingvo ni povas danki nur a1 ~a 

literaturo, ••• sen literaturo la lingvo restus pupo malviva ..... f'J 
Koncerne Esperanton unu aferon mi volas nepre substreki: nur 
kvar jarojn post 2ia apero (kaj 17 jarojn antad la apero de la 
unua lernolibro en Jugoslavio) la plej supera scienca institu-
cio en la lando, la Jugoslava Akademio de scienco kaj artoj en 
Zagreb, elmontras intereson pri la ideo de la mondlingvo kaj 
ankad Esperanto. Tio okazis la 10-an de decembro 1891 1 kiam ee 
la solena kunsido de la Akademio unu el la plej kompetentaj ju
goslavaj lingvistoj, la universitata profesoro kaj akademiano 
TOMO MARETIC20 ) legis sian valoran studon "Pensoj pri la arte
farita mondlingvo", kiu estis publikigita la sekvan jaron en 
"Rad", la organo de la Akademio. 
Ne estas ei tie loko por detale prezenti la treege valorajn re
zultojn de tiu fama lingvisto, kaj tial sufieu nur la konstato, 
ke la scienco de tiu ei lando perbufte de sia plej kompetenta 
scienculo tiuepoka tuj post apero de Internacia Lingvo rekonis 
la bezonon de mondlingvo kun la celo krei pli bonajn interpopo
lajn rilatojn. , 
"Ne estas dubo - jen la vortoj de .MARETIC mem - "ke la ne6.trala 
mondlingvo glatigus multajn kverelojn kaj miskomprenojn inter 
la unuopaj popoloj, ear ili pli bone ekkonus unu la aliari, kaj 
~uste en tio kuftus unu el la plej grandaj bonfaroj de la mond
lingvo." 
Konsiderante eiujn ~istiamajn provojn por kreado de la artefari-, 
ta mondlingvo, profesoro MARETIC la6.das la Neolatinon kaj Espe~ 
ranton, substrekante apartan avanta!on de Esperanto, povanta 
per etaj Aan~oj el la sama radiko derivi substantivojn, adjek
tivojn kaj verbojn. 
Por povi pli ~uste pritaksi la valoron de konstatoj de merit
plena kroata filologo, ni ~emorigu ke la Esperanto~vado estis 
tiam apena(i en sia komenco (la unuaj esperant~sto~ en~a ~aado 
aperis nur kelkajn jarojn pli poste). Post MARETIC, kiam la 

internacia lingvo fari~s ankad socia problema, favore esprimis 
sin pri Esperanto la plej r,andaj intelektoj, politikistoj kaj 
verkistoj de tiu ei lando. 1) ·. 
Ido (t.n. Esperanto reformita) trovis nur kelkajn adeptojn s~ 
teritorio de Jugoslavio. Elstaras la nomo de Sloveno JAKOB KOVA~ 
~16, kiu en la jaro 1912, surba~e de la lernolibro de ALBERT 
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NOETZLI, ellaboris kaj mem eldonis lernolibron kun vortareto. 22 ) 
c~ aldoni al li anka~ la nomon de jam pli fr~e. menciita (kiel 
volap~kisto) IGNAZ HERMANN, kiun Stojan mencias kiel idiston23) 
kaj k~aboranton de mondlingva rev~o 11Progreso", oficiala or
gano de la Delegitaro, kaj trad~kanto (i.a. de "Orientali tre
zori", Liisslingen, 1914), mi ne scias. 
Post maks~kceso de ei~j menciitaj projektoj kaj enradiki!o de 
Esperanto s~r teritorio de J~goslavio d~ la lastaj kvindek ja
roj aperis neni~ nova ling!oprojekto. Escepton faras ~r •irnter
nasional" de PAVLE MITROVIC, profesoro de Komerca s~pera lernejo 
en Sarajevo, kiun li eldonis en la jaro 1935, kaj post tio dak 
verkojn24) koncernantaj lian projekton (grandparte en la franca 
lingvo). La verkon "Les probll!mas interlingtistiq~es" (Saraje
vo 1~40) li dedieis al la memoro de siaj profesoroj VATROSLAV 
JAGIC"kaj W. MEYER·LUBKE. 
Kelkvorte pri la st~kt~ro de "lnternasional": la infinitivo de 
havi estas: hav; prezenco: i hav, ti, il, el, si ni, vi, ils, 
els hav. Perfekto: I hav hav; f~turo: i b~d hav; kondicionalo: 
I shud hav; prezenca participo: havin; preterita parti~ipo: havin 
hav; imperativo: hav. Koncerne la vorttrezoron MITROVIC asertas, 
ke per mil vortoj eblas esprimi eion kion oni bezonas en nia 
k~tima vivo, kaj por scienca ekzakteco ti~ n~ero automate al
ti!as al 10.000 vortoj. 
Je la fino por kompletigi la t~ton mi reg~str~ anka~ la la ideo
grafion "Op~s Rodis" de VIKTOR S. MARGETIC el Split, ki~ eldonis 
!in en 16 "leteroj" (folioj 41,5 x 33 cm, falditaj je grandeco 
de 10,5 x 16,5 cm), ki~j kune entenas 416 ideografia~ojn a~ 
pikt.ogramojn, prezentantaj unuopajn vortojn. La kroata eldono 
ki~ aperis en la jaroj 1941 - 1942 havas la jenan titolon: Opus 
Rodis. Leksikon za svjetsko pismo ~odis. Hrvatsko izdanje. Izda
vac 1 sastavljac VIKTOR s. MARGETIC. Umnozeno kao r~kopis. -
Split, Copyright by Dom-Rodis, 1941. Mi posedas anka~ la ~ajn 
d~ kop~ojn de germana ~aj itala eldonoj, ki~jn ~ priskribis en 
mia "Bibliografio ••• " kaj ki~j ape;is en la jaro 1942. 
AnkaCi la lingvoprojekto de MITROVICestas registrita en faka 11-

teraturo, sed en ~i nenia trad~ko aperis; cetere ne ekzistis 
~iaj parolantoj en la lando kaj alilande. J~goslaviaj esperan
tistoj s~kcesis ne sole krei literat~ron kaj evol~igi !in (ekz. 
trad~ko de "Cezaro" fare de ak. IVO ROTKVIC); sed krei la port
antojn de la lingvo (societojn), organizite inst~i ~in en 
elementaj lernejoj kaj altlernejoj, ara~i jam tradiciajn·aemi-



86 

nariojn pedagogiajn, interesigi lingvistojn (ekz. Lingvistika, 
simpozio Kumrovec 1975). 
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tik an dar K~n. kroat. Oberrealschule zu Agram, tidel 
volapUka, ••• (Mit dem Bildnis des Weltsprache-Erfinders.) 
- Zagreb, Verlag der Universit. - Buchhandlung Albrecht & 
Fiedler, (Druck von c. Albrecht), 1886. 23 1 7 x 16 IV. -
XII. + 36 P• 
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V. "Le Volaptik" 1887, N-ro 7: "Nous ne pouvons donc nous 
emp6cher de d6clarer au ••• professeuer d'lgram que, mal
gr6 tout le bien que nous pensons de son livre en g6n6ral, 
et de certaines de ses propositions en particulier, nous 
sommes bien r6rolu 4 combattre 6nergiquement tous ses 
projets de r6forme ou de perfectionnement." 

" Skrabec, Stanislav (1844 - 1918), slovena slavisto, inter 
liaj verkoj elstaras "Zbrani spisi". 

Jaro 1908, n-roj 4, 5, 7, B, 9, 11, 12; j. 1909, n-roj 1,2; 
j. 1910, n-ro 5. 

18) Interesatoj vidu mian Bibliografion de Internacia Lingvo en 
Jugoslavio (Zagreb 1954) kaj II. parton (1954 - 1967); post 
tiu jaro priju~o de aperintaj verkoj estas proksimuma. 

19) 

20) 

21) 

22) 

2)) 

24) 

"La VerdaStandardo" 2/1917; v. anka(i "Esperantologiaj Kaje
roj" J, P• 197 

Mareti~, Tomo (1854 - 1938), slavisto, profesoro Oe Zagreba 
Universitato (1886 - 1924), redaktoro (ekde 1907) de granda 
Vortaro de Jugoslavia Akademio, tradukis en la kroata kel
kajn klasikajn verkojn de mondliteraturo (Iliado kaj Odi
seo, Eneido!. Pan Tadeusz, la·verkojn de Voltaire, Racine, 
~oli~re, Puskin, Turgenjev ktp.) 

Bakari~ v., ~ilatovi~ v., Radi~ s., Raku~a R., Ramljak A., 
Ribar I., Splivalo J., Skrabec s., Tito, Vanaik B., Iliajn 
eldirojn vidu en la -libro de Izaj Dratwer: "Pri internacia 
lingvo_dum jarcentoj" (Tel-Avivo 1977). 

Kova~i~, Jakob: Linguo internaciona di la delegitaro, U~na 
knjiga pomo~nega svetovnega jezika Ido (Esperanto reformi
ta}. Z malim besedarjem. Po A. Noetzli-jevi ~jigi za 
Slovence priredil in raz~iril Jakob Kovaaic, St. Vid pod 
Juno na Koro~kem. - V Celovcu, V samozalo!bi, Natisnila 
Tiskarna Dru~be sv. Mohorja, 1912, 17,5 x 12,1 94 p. 
Kompilita la(i Albert Noetzli, Leichtfaaliches Lehrbuch 
der internationalen Sprache. Ido; p. 76 - 92. vortaro 
ambaCv.f'lanka .• 

Herman, Ignaz: Herman, dokel Ignaz. Magabs kil se popakanits 
koazano-serbBnik. - Zagreb, Albrecht e Fiedler, 1886. 
priskribo la(i J. Bauer, Volaptik und meine sprachwissenschaft
liche Kombinatorik, 1887, str. J1. 

Mitrovi~, Pavle: Dr. P. Mitrovi~ 1 profesor Trgovacke 
akademije. 11Internasional", pomot:ni jezik - langue auxi
liaire. - Sarajevo, Vlast. naklada, "Nova tiskara" Vrl!ek 
i dr., 19)5. 19,2 x 13,2 46 P• +I f. 
Mitrovi~, Pavle: Paul Mitrovitch. Un6 grammaire inter
liguiste est-elle possible? - Sarajevo, Nouveile (!) 
imprimerie Vrcek & co., 1,9)9. 19,1 x 12,2 J2 str. 
lili trovi~, Pavle: Paul Mitrovi tch. Les problemes inter
linguistiques. I. - Sarajevo, "Nova Tiskara" VrlSek i dr., 
1940. 23,1 x 15,5 85 str. +I l. 
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Mitrovi~, Pavle: P. Mitrovich. Projecte de un intersiste
mal gramatic de auxilar lipgves (anglo-latin version). -
Sarajevo, Izdanje pisca, (Stamparski zavod "Oslobodenje"), 
1948. 21,7 X 14,3 23 + (I) b. 
Mitrovi~, P~vle'Paul ;,Jitrovich. An attempt at an inter
s~stemal grammar of auxiliar.y languages. - Sarajevo, 
(Stamparski zavod Veselin il{asle~a), 1953. 20,3 x 14,5 
31 P• 
Mitrovi~, P.~ Gramatika medunarodnog jezika. - Sarajevo 
1957 
Mitrovi6, Pavle: Un esay de interlingvistique.- Sarajevo 
1969 68 p~ 

Vera Barandovska 

LATINIDAJ PLANLINGVOJ EL LA VIDPUNKTO DE LATINISTO .. 
Ciu lingvisto bone scias, kiel grandan rolon l~dis dum antikvaj 
tempoj latina lingvo en hama interkompreni~o. Gi fakte plenuma
dis funkcion de vera internacia lingvo,kaj en klerigitaj tavo
loj de socio ~i ekzistis kiel tia ne nur dum tuta mezepoko, sed 
en iuj atatoj ~is la pasinta jarcento. Oni ne bezonas klarigi 
al tiuj, kiuj iam studis latinan lingvon, la kialojn de ~ia 
malfunkc~ado en rolo de interkomunikilo por lar~aj tavoloj de 
homaro. Gi estas lingvo tro komplikita, kun multec~ da striktaj 
gramatikaj reguloj kaj granda nombro da esceptoj. G~ estas multe 
pli malfacila por lernado ol kiu ajn nacia lingvo. Generale oni 
scias, ke ~usta la esti~o de naciaj lingvoj ege malfortigis la 
pozicion de latina lingvo. 
Malgrali tio ekzistas sciencistoj, kiuj ~is nun forte strebas 
tenigi la pozicion de latina lingvo kiel komUnikilo almenali en 
scienca mondo 1 tial ekzistas "Soci6t6 des Etudes latines" en 
Francio, "lnatituto dei studi romani" en Romo, .. "Societas latina" 
en Germanio 1 "Jednota klasic!cych filologu" 11n CSSR. Tial okazas 
ankali konkursoj en originala latina verkado de prozo kaj poezio. 
La renovigo de klasika latina lingvo estis pastulata ekz. de 
Jean CAPELLE en 19521 de du kongresoj de latinistoj en 1956 en 
Avignon kaj 1959 en Lyon. Sed ankali la latinistoj rimarkis la 
nesufieon de latina vortaro por modernaj ~ezonoj. Kien fari, la 
teknika progresas kaj esti~as novaj objektoj kaj aparatoj, kiuj 
ricevas novajn nomojn, neekzistintajn en klasika latina lingvo. 
Bone, uzu ni neologismojn greko-latinajn kiel aeronavis, heli
copterum, pyrobolus atomicus, pYrobolus ab ħydrogeno, communista, 
capitalista. 
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Sed ekzemplc vorto kolchoz estas rusdevena. Adekvata latina ter
mino "praediorum possesio publicae auctoritatis nutu excolenda" 
estas iom tro longa, se ne ridinda. Se ni do akceptos esprimon 
kiel kolchozum, sovchozum, ~. ni malpurigas vortaron de kla
sika latino. Kaj se oni jam Aan~as la vortaron, kial ne Aan~ 
kaj ne m~lkomplikigi ankad la gramatikon? 
Kaj jen ni staras antad la problema de latindevena helplingvo 
kaj ni devas konstati, ke ega nombro de tiaj latinidaj plan
lingvoj jam ekzistas. Se iu klasika filologo unue ekscias pri 
planlinevoj bazitaj ad derivitaj de la latina, li ek~ojas kaj 
scivoleme celas esplori, kiel do liaj ekskolegoj prilaboris la 
problemon. Addinte pri unusignife nomataj projektoj kiel Neola
tin, Reformlatein, Nova latin loqui, Latino viventi, Novilatin, 
li atendas sistemojn derivitajn de klasika formo de latina 
lingvo ad malkomplikigitan klasikan latinan lingvon. Sed, lad
sone tiuj projektoj similas pli al la franca, hispana ad itala 
ol al la latina. 
Certe. Ankad latina lingvo parolata per multnombra amaso de 
malpli klerigitaj homoj evoluis ~is la esti~o de naciaj lingvoj. 
Tre bela ekzemplo de tiu evoluo estas unuaj tekstoj en latinde
venaj naciaj lingvoj. Citu ni prafrancan tekston el 842: Pro 
deo amur et·pro christian poblo et nostro commUn salvament, d' 
ist di en avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si sal
varei eo cist meon fradra Karlo, et in ajudha in cadhuna cosa, 
~i cum om per dreit suon fradra salvar dift ••• 
Ciu vidas, ke la teksto dtferancas de moderna franca lingvo: 
"Pour l •amour de Dieu et pour le salut commun du peuple chrfttien 
et le nOtre, 4 partir de ce jour, autant que Dieu m•en donne le 
savoir et le pouvoir, je soutiendrai mon frGre Charles de mon 
aide et en chaque chose, comme on doit justemant soutenir son 
frAre •••" 
Sed komparu prafrancan tekston ekzemple kun sekvonta specimeno: 
Hemo negero, ke un alianz de Franzia e de Germania non sole 
augmenterft potenz de is du paesi, ma sekuerft ank paz universal 
plus ke un altr konstelazion politik. Un belik eventual komerz 
german esserfl totale ruinet ••• " 
.Afl simila: "Me nasce, o dea coum oculos caeruleo, de parentes . 
~arbaro, apud bono e virtuoso Cimmerianos, qui habita prope 
litora de mari obscuro, repleto de scopulos semper battuto ab 
tempestates ••• " 
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cu temas pri prahispana ad praitala lingvo? La unua specimeno 
estis de~ /~olenar 1909/, la alia de Latino sine flexione 
/Peano 190)/. 
Legu ni ankorad la specimenon: "La novella fu in parte risa e 
tutta commentata dalle donne, la quale ascoltata et al suo fina 
essendo venuta, le commando la reina, la quale si come colei 
che non meno era di cortesi costumi che di belezza ornata ••• " 
kaj komparu kun: "Et venien mi in menta tam multos veteres, 
amables tectos, adu les multos tristes, patria non habentes, 
tam ardente desiran reverter se •••" Unua cita~o estis de 
Decameron, la dua de Novilatin /Kolesz~r 1929/. Ladsone kaj sen 
detala komparo oni rimarkas similecon de latinidaj planlingvoj 
kaj latinidaj naciaj lingvoj. Latinidaj projektoj similas ankad 
inter si mem. Preciza esprimis tiun fakton P. Burney en sia 
libro "L,es langues internationales", dirante, ke eiuj latinidaj 
projektoj estas nuraj dialektoj de la sama lingvo, kiuj diferen
ci~as nur per eramatika sadco. Konvinkan ekzemplon ni trovas en 
libro de I. SZERDAHELYI "Bllbeltol a villlgnyelvig". Tie eetas 
kolektitaj kelkaj frazoj el nad latinidaj lingvoj. Citu ni nur 
du el ili: 
"la suno brilas, la nokto sekvas la tagon" (Esperanto). "La suno 
brilas, la nokto sequas la jorno" (Ido). 1111 sol helie, il noct 
sequi il die" (Novilatin). "Sole fulge, nocte seque dj'die" 
(Semilatin). 11 Sol lum, nokt seku po diurn" (Idiom neutral). 
"Sol lucie, noct seque po jurn" (Idiom neutral reformed). "Sal 
fulg, nokt seq di" (Universal). "Sole splenda, nocte sequa die" 
(Romanal). "Sol splenda, nokt sequa jorn" (iilundolingue). 
La simileco de vortoj en latinidaj kaj ~enerale en edropaj lin
gvoj elf1uas jam el ilia praindoedropa origino, poste el reci
prokaj influoj kaj el unueco de okcidenteuropa civilizacio. La 
rezulto estas certa nombro de tiel nomataj internaciaj vortoj 
/vortradikoj/ 1 nomata de B.J. WHORF "Standard Average European". 
Kaj tiam ni jam menciu plej sukcesan planlingvon Esperanton. 
Ankad ~i nepre havas latinidan karakteron. La gramatiko estas 
severe regula kaj tio influas la vortaron. Tial do latinistoj 
riproeas al ~i akuzativon, pluralajn fina~ojn kaj akordon de 
adjektivoj en kazo kaj nombro. Kiel onidire malbelsona estas la 
fina~oj ekzemple en frazo "Mi vidas belajn novajn domojn kaj 
grandajn ~ardenojn". Eble neniu rimarkis, kiel terure do mal
belsonas vortoj: 110 ksejn, angelejn lakedajmoniojn ••• " kiuj ja 
estas en klasika gre~a lingvo. Aliaj riproeas al Esperanto 



ekzistan de t,n, mia~antaj sanaj! hadia~, balda~, lavuja, manu
ja, hadta, Se ani a~dus la vartajn: "aeide thell peleillde6 
achillflas,,,", kian ani apinius pri Hamera? 
"Malbelsanecan" de Esperanta ani pavas aprezi, a~dante la tra
dukan de Aeneis faritan de Henri VALLIENNE en 1904: 

"Armajn mi kantas kaj viran, unua al bardaj trajanaj 
kiu alvenis, fatale puAita, kaj ~is Lavinuja, 
landa itala, langtempe tra tero kaj mara vagadis, 
dia de vala, ear lin persekutis Junana kalera." 

En kampara kun latina ariginalo: 
"Arma virumque cana, Traiae qui primua ab oria 
Italiam fato prafugua, Laviniaque venit 
litara multum ille et terria iactatua et alto 
vi auperum aaveae memorem Iunanis ob iram." 

La plej gravaj riproeaj tuAaa la gramatikan, eefe ~an senea
ceptan regulecan. Sed dum la lernada de lingva la reguleca ja 
eataa avanta~a. Oni ankad dubaa, ke la artefarita lingva kapab
laa eaprimi e1on klare kaj preciza aame kiel latina lingva, La
tina lingvo fanfaranas per tre preciza eaprimada kancerne de 
verba sistema, kombina da verbaj tempoj, kiu kapablaa eaprimi 
diveraajn etajn detalajn de anta~eco, konaekvenco ktp, Provu 
n1 1om kompari verban aiatemon de ambad lingvoj el ambad Yid
punktoj, unue el la latina: 

Indikativo 1:!it. Eap. 
prea. -o /mi/ -as 
impf. -bam eatia -anta 
pf. -i -ia 
plqpf. -eram eatia -int a 
fu t. -bo, -am -oa 
fut, a:x, -ara eatoa -anta 

Konjunktivo 
praa, -em -u 
impf. -re m -u a 
_pf. -erim aatu -inta 
plqpf. -isaam aatua -inta 
inf. perf. -issa aati -inta 
paa. -tum eaae eati -i ta 
fut. -urum eaae eati -on ta 

paa. -tum iri esti -ota 
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supinwn -tum. = i.nf. 
info -re -i 
part. pres. -ns -anta 
perf. -tus -a ta 
fu t. -urus -on ta 
gerund.ivum -ndus -inda, -enda 
Pass. ind. 

pres. -or /mil estas -a ta 
impf. -bar estis -a ta 
pf. -tus SWD. estas -i ta 
plqpf. -tus eram estis -i ta 
fu t. -bor estos -a ta 
fu t. ex. -tus ero estos -i ta 
konj. pres. -r estu -a ta 
impf. -rer estus -ata 
pf. -tus sim estu -ita 
plqpf. -tus essem estus -ita 

Kaj elirante el Eseeranto-verbsistemo: 

.!!2a. !!.L. .!!2a. lat • 

.!!!!!! J?!Siva 
-as -o -as -a ta -r 
-as -4nta -is -a ta -bar 
-is -anta -bam -os -a ta -bor 
-os -anta -us -a ta -rer 
-us -anta 
-is -i 
-as -int a -as -i ta -tus sum. 
-is -int a -a ram -is -i ta -tus eram 
-os -int a -ero -os -i ta -urus ero 
-us -int a -issem -us -i ta -tus essem 
-os -bo, -am 
-as -onta -as -ota 
-is -on ta -is -ota 
-os -onta -os -ota 
-us -onta -us -ota 

Esplorinte la sistemon ni povas konstati, ke en Esperanto n1 

trovis ekvivalentan esprimon al eiuj latinaj verbaj formoj, 
kvankam kelkaj el ili ekzistas nur en kompleksaj frazoj. Sed 
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entute dek du Esperantaj verbaj formoj ne havas paralelan es
primon en latina lingvo. Certa, en latina lingvo oni povas uzi 
alian manieron de esprimado, helpe de adverboj, afiksoj, fraz
konstrua~oj. Nek en Esperanto oni e1am bezonas eiujn eblecojn 
de paradigmoj por preciza esprimpovo. Sed tio jam estas alia 
demando: eu utilas apriora konstrua~o. Provu ni rigardi la 
problemon el vidpunkto de lernebleco, komparante la sumon de 
latinaj kaj Esperantaj verbaj fina~oj bezonataj por ellerno de 
sistemo. 
Ili estas en nia tabeleto 12 en Esperanto kaj 21 en latina lin
gvo - la diferenco do ne estas tiom granda kaj konvinka. Sed en 
la tabeleto estas indikitaj nur la formoj de unua persono de 
singularo. Se ni do eliminas du fina~ojn de infinitivoj, po unu 
de supinum kaj conj. fut. pass., devas ni obligi la restitajn 
17 fina~ojn, kiuj varias en persono kaj nombro. La rezulto estas 
cent du fina~oj, kio jam estas preskad dekoblo de fina~oj en 
Esperanto. Oni do devas agnoski, ke Esperanto ne nur pretas es
primi eiujn verbajn nuancojn sama bone kiel latina lingvo, sed 
ke ankad ~a verba sistemo estas ee pli kompleta ol la latina -
kio rezultas el aprioreco de Esperanta gramatiko. 
En mia mallonga refera~o mi pritraktis nur unu el multaj proble
moj. Ekzistas aliaj, tre similaj demandoj, ekzemple: 

1. Kiel grandan parton de latina vortprovizo enhavas Esp·eranto 
kaj kian aliaj internaciaj lingvoj? 

2. ~iamaniere esprimas Esperanto la latinajn sep kazojn? 
). Cu deklinacio en aliaj internaciaj lingvoj ne estas pli per

fekta? ,. 
4. ~u Esperantaj prepozicioj egalas la latinajn? 
5. Gie kia grado estas fiksita uzado de prepozicioj en prepozi

ciaj sistemoj en Esperant~ kaj eu tio similas al latinaj 
prepoziciaj sistemoj? 

6. En kiaj naciaj lingvoj ekzistas similaj paraleloj kaj eu 
Esperanto estas influita de ili? 

1. Cu la plej produktiva latina kazo /t.e. akuzativo/ rajtas 
anstatadigi la prepoziciajn kazojn? Kaj sekve de tio - eu 
fakte estas bezonataj en Esperanto la fina~oj -igi kaj -i~i 
ee verboj, se ni povas en la sama senco uzi akuzativon de 
personpronomo? 

8. Kiel oni esprimas latinan ablativon? 
9. Cu internaciaj lingvoj scipovas esprimi consecutio temporum? 
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10. Kiajn modojn uzas Esperanto en apudaj frazoj, eu fina~oj . 
-U, -US plen~s fakte.funkcion de latinaj konjunktivoj? 

Tio do estas kelkaj aliaj demandoj el granda amaso de problemoj 
pripensindaj el la vidpunkto de latinisto, kiu klopodas pruvi 
la gravecon de latina lingvo ee kreado de internaciaj lingvoj. 

Detlev Blanke 
PAZIGRA.Fior> 

Pazigrafioj {el la greka: "skribo por eiuj") estas inventitaj 
signaroj {ekz. ciferoj, literoj, piktogramoj, ideogramoj a~ 
aliaj signoj), kiuj kiel "univers~laj skriboj" la~ la inventin
toj devua ebligi esprimon de eiuj nocioj, sendepende de la unu
opaj lingvej. 
La ideo pri kreo de pazigrafioj estas kunligita al la kreo de 
aekretaj lingvoj, universalaj alfabetoj kaj atenografioj, kiel 
ili abunde estas inventitaj en la 16a ~is 18a jarcentoj. Kun la 
evoluo de la nacioj kaj ties lingvoj en E~ropo la latina perd~s 
sian rolon kiel la internacia lingvo de la scienco. Tio plisen
tieis la neceson de nova ilo por la internacia lingva komuni
kado. La scio pri la eina lingvo a~ la egiptaj hieroglifoj grave 
influis la diversajn provojn krei pazigrafiojn. 
La vorto "pazigrafio" supozeble estas uzita unuafoje en la ver
koj de VATER {1795)1 kaj de ~X {1797)2• La unuaj pazigra
fiaj sistemoj {ofte miksitaj kun sekretaj a~ okultismaj signaroj) 
estas inventitaj de J. TRITTHEIM {15.18)3, J. BECHER (1661) 4, 
A. KIRCHNER {1663)5 kaj de LEIBNIZ {1666), kiu en A r s 
c o m b i n a t o r i a kiel unua diskutis iom pli vaste la 
principojn de apriora pazigrafio, kiu anka~ estis transformebla 
en paroleblan lingvon6• Konataj projektoj ekzistas anka~ de 
G. DALGARNO {1661)7 kune kun filozofia apriora lingvo, J. WILKINS 
{1668)8 kune kun apriora lingvo, C. WOLKE {1797)9 , F. NIETHAMMER 
{1808)10, A. BACHMAIER {1868) 11 , J. DAMM {1876)12, k.a. 

Ee en la 19a kaj 20a jarcentoj, kiam oni jam plene konsciis pri 
la neceso ne de skriba sed de skriba kaj parola interkomunikilo, 

x) Aperis en "Esperanto", Rotterdam, 7 - 8/1975 
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la provoj krei pazigrafion ne eesas. Inter la'plej konataj no
vaj pazigrafioj trovi~as "Safe" (1951, A. ECKARDT) 13, 11Semanto
grapħy" (1949, C.K. BLISS)14 , "Pazigrafio" (1~55, K. OBERMEIER) 15; 
kaj ee la "Ecrtture universelle" de la fama franca satira des
egnisto Jean EFFEL (1968)1 6• 
La ~is la nuntempo pli ol 100 pazigrafiojn oni povas klasifi 
a) lad la semantikaj konstruprincipoj de la nocioj, eu aende

pende ad depende de naciaj noci-modeloj, en 1. aprioraj ad 
2. aposterioraj pazigrafioj; 

b) lad la uzitaj skribsimboloj ad teknikoj 1. ciferaj! 2. lite-
raj pazigrafioj, 3. piktografioj/ideografioj, 

c) krome ekzistas "vortar-teknikaj" pazigrafioj. 

Aprioraj pazigrafioj havas kiel kondi8on de sia nocikombinado 
la klasifon de la tuta tiam konata acio en kategorioj, aubkate
gorioj, klasoj, aubklasoj ktp. Uzante literojn (konsonanto-voka
lo-kombinojn) por signi la unuopajn kategoriojn tiuj pazigrafioj 
fari~s paroleblaj kaj sekve aprioraj (ad filozofiaj) planlingvoj. 
Similan projekton (literan pazigrafion) ellaboris Georg DALGARNO 
(1661), kiu 8iujn siatempe al li konatajn ideojn dividis en 17 
eefklasojn, tiujn li signis per 17 latinaj kaj grekaj literoj. 
Ekzemple: 
A - objektoj H - substancoj Ka -- oficaj rilatoj 

Kn - justicaj rilatoj 
Ke - afero ju~enda 

K - fenomenoj politikaj 
S - fenomenoj sociaj 

Tiu sistemo ne allasas adaptiAon al la plivastiAantaj ekkonoj 
pri la mondo fare de la homo, ear tio 8anAus la tutan klasifon, 
do la tutan pazigrafion. La arbitreco de la klasifo evidenti~as 
jam en la fakto, ke K-a~oj ja devus esti subklaso de s-a~oj ktp. 
Alia speco de litera apriora pazigrafio ankad estas tiu de Karl 
OBERMEIER (1955), kiu signis 8iujn vortfamiliojn per litergrupoj, 
ekzemplea 
J ••• G - io rilate parolon JAG- parolo 
JBG- interkonsenti JA~- interparolo 
JCG - alparoli 
JHG - priparoli 

JCG.- alparolo 
JLG - kunparoli ktp. 

Aposterioraj pazigrafioj konstruas siajn nociojn lad la modeloj 
de (plej ofte edropaj) lingvaj noci-kombinoj. 
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La Pktografio de J.Z. NATHER (1805) 17 havas bildigitajn ligojn 
al la realo: 

brlllanta domo 

/ 
letero ad krajono 
komuniko skriba 

= atesto pri incendio. 

oklllo 

Krom la piktogramoj NATHER uzis helpsignojn por pronomoj, gra
matikaj interrilatoj ktp. 
Pleje ellaborita vertlajne estas la piktografio "Safo" (1951) de 
la konata germana orientaziologo Andrfl ECKARDT. "Safo" konsistas 
el 180 bazaj signoj, el kiuj munteblas kombinitaj nocioj: 

' l 1 f y 'f ~ 
estajo homo viro virino infano naski~o domo 

1?- knabo FY - knabino 1 ~f - familio 

{1'1'" - vnaao 1't1't<i" - urbo 

'-fi r 11 'f-1 ~ Y~ "1' -r .L 
Safo estas tre grava por persona korespondado. 
Donante a1 Oiu baza signo elparoleblan literkombinon ECKARDT 
faris "Safo" parolebla. 
Al "Safo" tre similas "Semantography" de C.K. BLISS (1949): 

l• ~ e!J la.. 
Ml skribas leteron (al) vi. 
Ankad de Jean EFFEL la "~criture universelle" (1968) sekvas 
samajn principojn:~ 

,r 
Q =!::/ lo - f4i pensas, sekve mi ekziatas. 

Tiuj bildskriboj estas pli-malpli ligitaj al la homa imagokapa
blo ad aekvas, jam je pli abstrakta nivelo, la konstruprincipojn 
de ideografioj, kie la originaj bildoj prezentantaj la realon 
ne plu eatas rekoneblaj. 
Fakte temas plej ofte pri mikso inter piktografioj kaj ideogra
fioj, kiuj ankad utiligis literojn, ciferojn kaj aliajn signojn 
kaj simbolojn. 
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Kelkfoje la pazigraf~toj celis realigi per siaj projektoj cer
tan filozofion. Per la vera prezenta de la enhavo de la nocioj 
C.K. BLISS ekzemple volis malebligi mensogojn, nebuligon de kon
ceptoj ktp. kaj vidis, kiel la adeptoj de "General semantics", 
la kadzon de konfliktoj inter la homoj en la neadekvata signigo 
kaj esprimo de la ideoj. 
J.~. BECHER (1661) konstruis ciferan pazigrafion, numerigante 
eiujn vortojn enestantajn en latina vortaro: 
bioere (trinki) - 939 viper (serpento) - 9200 
biblia (biblio) - 940 vir (viro) - 9201 

La 6 latinaj kazoj estis signitaj per la ciferoj 1 ~is 6: 2.9201 
- genitivo de viro. Aplikante tiun teknikon ankad al alilingvaj 
vortaroj kaj uzante konformajn indeksojn, B~CHER proponis vortar
teknikan pazigrafion (ad pli bone: traduk-mekanismon), similan 
kian ankad proponis C. WOLKE (1797). Por eiu lingvo la vortaro 
devus enteni eiujn vortojn kun eiuj diversaj gramatikaj formoj, 
kiuj siavice ricevas eiuj numeron. Por internacie korespondi oni 
devas noti la respektivajn numerojn, kiuj estus samaj. en eiuj 
vortaroj por la difinitaj vortoj kaj ties formoj. 
Similan proceduron proponis ankad A. RENZI (1840) 18, kiu aldone 
utiligis hel.psignojn. 

Principe bone ellaborita aposteriora pazigrafio povas funkcii, 
sed la unuopaj sistemoj estas ad tre komplikaj kaj tiam preskad 
ne manipuleblaj ad supra~e konstruitaj kaj sekve ne ebligantaj 
interkomunikadon. 
La enkapigo de pazigrafio estas tre komplika, ear ee en tiuj 
bone ellaboritaj sistemoj kiel "Safo" la nocioj ne estas facile 
"demunteblaj" el la signo-kombinoj. ' 
La evoluo de la homa scio, semantikaj fenomenoj kiel la signi
foftan2oj, polisemio ktp. por aprioraj pazigrafioj prezentaa 
nevenkeblajn, por aposterioraj tamen ekstreme malfacilajn pro
blemojn. 
Piktogramoj kaj aliaj signoj ludas sendube eiam pli grandan ro
lon en la internacia trafiko kaj en aliaj braneoj de la homa 
vivo. Sed el tio konstrui komunikadan sistemon kiel universalan 
skribon estas anakronismo, ear la alfabetoj pruvi~s kiel tad
Baj kaj pli raciaj ol hieroglitoj ad piktografioj. 
Krome, nur skriba internacia komunikado tute ne sutieaa, necesas 
ankad la parola. 
Vera raciigo de internacia lingva komunikado nur eblas per plan
lingvo tadga por skriba kaj parola uzoj. 
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Detlev Blanka 

LA ESPERANTO-MOVADO KAJ SCIENCAJ ESPLOROJX) 
- Tezoj -

1. Eliri el objektivaj historiaj procesoj 

1.1. Se la movado por internacia lingvo (IL), t.e. en la prak
tiko nur la Esperanto-movado, volas sukcesi, ~i devas kon
sideri en sia stratagio .kaj taktiko la kondieojn kaj fak
torojn, kiuj determinas la objektivajn procesojn de la nun
tempa internacia avoluo de la homaro. Tiuj i.a. astas: 
a) la da6ra pligravi~o de la influo de la.socialisma mond

sistemo kaj de aliaj progresemaj kontra6impariis~j for
toj 

b) la tendenco al malstreei~o kaj paca kunekzistado 
c) la scianca teknika ravolucio 
d) intarnaciaj tendencoj al intagri~oj (en la socialisma 

kaj nasocialismaj Atatgrupoj). 

1.2. Ciuj procesoj, je kies komanco (l) ni staras1 kaj kiuj 
estas eiuj kunligitaj inter si, objektive kreas principe 
favorajn kondieojn por la solvo d~ la IL-problemo, kaj per 
tio por la Esperanto-movado mem. Ci-rilate estas interesa 
simptomo la granda eapitro pri lernado de fremdlingvoj en 
la Fina Akto da Helsinki (kp. GDR-Paco-eldono 1977, p. 33). 

1.3. La objektivaj procesoj n e e f i k a s a ~ t o m a t a 
por la solvo de la IL-problemaro, nek ~enerale nek speciala 
por Esperanto. La proponita solvo (Esperanto) davas prezan
tia! konvinke akceptabla por la mondo 
a) pro praktika elproviteco (= la movada kaj ekstermovada 

aplikoj de Esperanto) 
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b) pro nerefutebla acienca bazo, kiu pruvaa anka~ el teo
ria vidpunkto la optimuman ta~gecon de planlingvo 2ene
rale kaj apeciale de Eaperanto. 

2. Interlingvistiko/esperantologio 

2.1. Ne povante Oi-tie detale motivigi mian koncepton, mi kom
prenaa interlingviatikon kiel aciencan diaciplinon, kiu 
eaploraa Oiujn demandojn kaj problemojn de la internacia 
lingva komunikado kun Oiuj 2iaj politikaj, ekonomiaj, lin
gvoaciencaj kaj aliaj aapektoj. Interlingvistiko havaa la 
taakon - a p e c i a l e k o n s i d e r a n t e l a 
p l a n l i n g v o j n montri la vojon al la~eble 
p l e j e .f i k a k a j r a c i a a o l v o d e 
la problemo de internacia lin
g v a k o m u n i k a d o • 

2.2. Grava braneo de interlingviatiko (aed ne identa kun 21) 
eataa esperantologio, la lingvoacienco kiu e a p l o -
r a s l a f o n t o j n , a t r u k t u r o n , 
e v o l u o n k a j k o m u n i k a d a j n p o -
t e n c o j n de Eaperanto. Sur la bazo de la normiga 
aistemdokumentaro de Eaperanto (Fundamento de Eaperanto) 

·kaj kongrue kun la Aan2i2antaj komunikadaj bezonoj de la 
internacia parolant~o la esperantologio anka~ devas ella
bori la p r i n c i p o j n p o r l a l a ~ p l a -
n a k o n a c i a p l u e v o l u i g a d o de Eape
ranto. Eaperantologio do estaa deakriptiva kaj preakripti
va aċienco kaj pro tio havaa ligon al lingva planado. 
En amplekaa kaj riOe bibliografiita artikolo "Interlingu-
1atik und interlinguiatiache Forachungen" (interlingviati
ko kaj interlingviatikaj eaploroj), kiu aperis en n-ro 6/ 
1977 de "Zeitachrift fiir Phonetik, Spraċhwiasenacħaft und 
Kommunikationsforschung" (Berlin-GDR) m1 donia auperrigar
dpn pri la interlingviatika problemaro. 

3. La internacia aituacio rilate al sciencaj esploroj (inter
lingvistiko1 esperantologio) 

3.1• Nur escepte interlingvistiko kaj esperantologio eatas ofi
cialaj eaplorobjektoj de Atataj institucioj (parte en la 

x) Aperis en "der esperantist" 2/78 (88) 



kadro de Soveta Akademio de Sciencoj, en la universitato 
de Budapest, en la Centro por esploro kaj projektado de 
objektivigitaj instru- kaj lernmetodoj1 Paderborn, FRG). 

3.2. Sekve preska~ ne ekzistas profesiaj sciencistoj, kiuj 
kontinue entreprenas sciencajn esplorojn pri IL kaj Espe
ranto. 

3.3. Ekzistas nur malmultaj nacilingvaj fakverkoj sur scienca 
nivelo pri IL1>. 

3.4. La relative malmultaj (sed plimultiAantaj) interlingvistike 
laborantaj specialistoj plej ofte agas eksterprofesie, in
tar si nur nesufiee kontaktas kaj nekontentige informas 
unu la alian. Labordivido kaj racie stirata esplorado an
kora~ ne ekzistas. 

3.5. Mankas marksisme-leninisme validaj amplekaaj sciencaj ver
koj pri la diversaj aspektoj de la problemo de internacia 
lingva komunikado (kp. punkton 4). 

3.6. Mankas a~ ne sufieas validaj sciencaj verkoj, sufiee pri
skribantaj la~ modernaj (ne modernismaj!) vidpunktoj la 
s t r u k t u r o n , e v o l u o n kaj la k o m u -
n i.k ad a j n p o te n c o j n de Esperanto (= espe
rantologio). 

3.7. Mankas klara koncepto, eu entute konscie gvidi, kaj se jes, 
kiel gvidi la evoluon de Esperanto. Tio povas havi danAe
rajn sekvojn. 

3.8. Jam el tio sekvas1 Neesperantistaj decidinstancoj, kiuj 
devus iam decidi pri Esperanto 
- aktuale ne estas sufiee informitaj pri IL-problemo Aene

rale kaj speciale pri Esperanto, 

3.9. - kaj do se ili devus decidi ekzistas neniu garentio, ke 
ili nepre kaj a~tomate sin esprimus favore por Esperanto. 

4. Ka~zoj por la situacio1 skizita sub 3 
Ekzistas objektivaj kaj subjektivaj ka~zoj. 

4.1. Objektivaj ka~zoj: 

4.1.1. La internacia stato de la produktivaj fortoj (se ni pa
rolas pri la industrie altevoluintaj landoj) ankora~ ne 
atingis tian nivelon, ke la da~e pliakriAanta lingva 
problemo jam signifus senpere percepteblan fortan brama-
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adon de la progreso kaj fariAus neeltenebla. A n k.o -
r a (i la teknikaj kaj homaj rimedoj sufieas .(kvankam 
en da6re malpli bona grado kaj kun altiAantaj kostoj kaj 
komplikiAantaj politikaj kaj aliaj problemoj) por venki 
la lingvan barieron. 

4.1.2. Inter la multaj gravegaj internacie solvendaj problemoj 
(paco. malarmado• gardo de la homa medio. alfabetigo. 
nutra~o por eiuj k.t.p.) la lingva problemo a n k o-
r a (i ne rangas inter la plej urAaj. kiujn necesas sol
vi en plej proksima tempo. 

4.2. Subjektivaj katizoj 

4.2.1. La internacia esperanto-movado estas eefe ori~~tita prag
matike (tio estas esence prava. ear gravas la praktika 
elproviteco de la lingvo kaj la praktikaj porhomaj ser
voj per ~). 

4.2.2. Flanke de la plej multaj gvidantaroj de la internaciaj 
kaj naciaj Esperanto-organiza~oj mankas sufiea kompreno 
pri la rolo de la scienco por la solvo de la lingva pro
blemo. Oni ne sufiee konsider.as. ke la scienco fariAis 
produktiva forto kun da6re kreskanta signifo por la so
cio. Neniuj gravaj aferoj estas progresigeblaj sen scien
co~ La sċienco ne trovis adekvatan al la nuntempa mondo 
lokon en la strategio taj taktiko de la movado. Tamen 
lastatempe ekz. en UEA estas observeblaj esperigaj Aan-

. Aoj. 

4.2.3. La "venko" de Esperanto Aenerale estas konceptata tro 
mekanisme kaj simplisme. Oni ignoras la fakton. ke en
konduko de IL ververe estas ekstreme komplika kaj mal
facilega proceso (pro i.a. politikaj. ekonomiaj k. aliaj 
katizoj). Krom tio oni ne havas klaran koncepton. en kia 
grado kaj kien oni povus kaj devus enkonduki internacian 
planlingvon. Anstata(i scii oni ofte kutimas profeti. 

4.2.4. La etburAa a(i sekteca karaktero de iuj partoj (por ne 
Aeneraligi) de la Esperanto-movado• ofte malhelpis al 
sciencistoj dum la jardekoj engaAi sin por la problemo 
de IL ~enerale kaj speciale pri Esperanto. Malprave oni 
identigis la principan IL-problemon kun iuj trajtoj de 
la IL-movado. Ci-rilate mi Aatus citi trafajn partojn 
el la provizora raporto de la aganta direktoro de CED. 
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prof. d-ro J. POOL ("La estonteco de CED", 20. marto 
1975, p. J):,Ili (la esperantistoj) Aenerale supozas, 
ke ili mem scias tion, kion oni devas sci1 pr1 la 11n
gvoproblemo kaj Aia solvo; 111 konceptas la taskon jane: 
doni tiun scion al la mondo. T1u konceptiAo eatas natura 
en iu ajn movado. 
" Gi estas des pli komprenebla ee ni, ear la gvidantoj de 
la Esperanto-movado dum jaroj instigis Ain per retori
kado pri la "perfekteco" de Esperanto, kies supereco kiel 
solvo de "la" mo_nda lingvo-problemo estas nekontestebla 
"fakto", kiun aliaj "ignoras", "misprezentas" a6. kaAas 
per "blufoj". Tiu sint.eno de la gvidantoj certa komfor
tigis plurajn esperantistojn, sea kontribuis al la naiva 
kredo inter ili pri la s1mpleco de la lingvo-problemo kaj 
de ties solvo. 
Unu sekvo de ei tio estis preska6. kompleta disparti~o ••• 
inter esperantist?j kaj ekspertoj. Ekspertoj en lingvaj 
fakoj ne interesi~is multa pri Esperanto, parte (oni de
vas supozi) ear esperantistoj kutime prezentis ~n kiel 
aferon tro simplan por esti ineresa kaj esperantistoj ne 
fari~1s mem ekspertoj en t1aj fakoj, kun maloftaj escep
toj. Ili atendis, ke la homoj kun fakaj kapabloj malkov
ru Esperanton, anstatad ke la homoj, kiuj malkovris Espe
ranton, akiru fakajn kapablojn." 
Tamen, Pool dadrigis (p. 10) "Lastatempe spertoj ankad 
montris, ke kiam fakuloj renkontas esperantistojn, kiuj 
vera scias, pri kio ili paroias, la fakuloj ofte montras 
novan, bonvenigan interesi~on pri la temo Esperanto". 
Tiu konstato estas ankad tre klare pruvebla per faktoj 
el Germana Demokratia Respubliko. 

4.2.5. Mistikismaj teorioj, subkonscie ad malkaAe ankorad reg
antaj en la lingvoscienco kondukis a1 subtakso de la 
planlingva probleoo (i.a. lingva darvinismo ek de SCHLEI
CHER) ad al supertakso (General semantics en internideaj 
vestoj, aliaj idealismaj lingvofilozofiaj teorioj aperan
taj plej diversforme, i.a. ee la natural1sma skolo). 
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5. Kion fari por AanBi la situacion? 

5.1. Apliki la dialektikon inter teorio kaj praktiko· 

5.1.1. La internacia Esperanto-movado kaj la naciaj movadoj de
vas repripensi sian strategion kaj taktikon. 
Tio ne signifas, rezigni pri la ~is nun ta~gaj kaj pra
vaj pruvi~intaj agaddirektoj: nome apliki 1 disvastigi 
kaj kulturi Esperanton. 

5.1.2. Necesas aldoni al la agado s c i e n c a n k o m
p o n e n t o n , per ke entute povas funkcii la 
d i a l e k t i k o i n t e r t e o r i o k a j 
p r a k t i k o : 
a) La praktika movado estas la bazo per sciencaj konsta

toj kaj konkludoj, Vera scienco devas deiri de faktoj. 
Do la praktiko efikas al la 
scienco. 

b) La praktiko profitas el sciencaj konkludoj (plipresti
~o de la movado) 1 kaj ricevas gravajn stimulojn kaj 
impulsojn de la scienco. 
D o l a s c i e n c o e f i k a s a l l a 
p r a k t i k o • 

(Pri tio oni, cetere, povas lerni jam ee E, DREZEN, Idu 
vidis kaj aplikis u n u e c o n inter teoria ka~ 
praktika agadoj inter politika kaj faka aktivecoj. Ci
rilate la soveta kaj kelkaj laboristaj Esperanto-movadoj, 
i.a. la germana fine de la dudekaj komence de la tridekaj 
jaroj 1 montris interesajn trajtojn) 

5.2. Kiel procedi en nacia skalo? 
La sekvaj paftoj ne nepre devas sekvi mekanike unu post 
la alia, sed reali~a• ofte samtempe: 

5.2.1. La Landa Organiza~o (LO) serioze kaj kontinue okupi~u 
pri la loko de la scienco 1 pri la dialektiko inter teo
rio kaj praktiko en sia Esperanta agado. 

5.2.2. LO eduku la membrojn al tiu dialektika pensado, informu 
ilin konstante pri la sciencaj aspektoj de la IL-proble
mo aenerale kaj speciale pri Esperanto por anstata~i nai
van kredon per scio. 

5.2.3. LO celtrafe sereu science interesitajn kaj kapablajn mem
brojn kaj interesigu ilin pri la sciencaj aspektoj de la 
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IL-problemaro (interlingvistiko) kaj speciale pri Espe
ranto (esperantologio). 

5.2.4. LO fondu "Esplorgrupon pri iilterlingvistiko/esperanto
logio ee ••• 11 (ati "fakgrupo". "problemgrupo pri, la monda 
lingvoproblemo/la problemo de internacia lingvo" k.t.p.). 

5.2.5. Tiu esplorgrupo: 
a) organizu regule kolokvojn pri interlingvistikaj kaj 

esperantologiaj temoj por interna scienca kvalifikiao 
de la membroj de la grupo 

b) organizu kolokvojn pri interlingvistiko kaj esperanto
logio por neesperantistaj sciencistaj rondoj. Temoj 
povus esti i.a.: 
- "Int ernacia lingva komunikado kaj ~aj nuntempaj 

aspektoj" 
- "Klopodoj solvi la internacian lingvan problemon 

kaj la scienca priju~o de tiuj klopodoj" 
- "Planlingvoj kaj internacia komunikado" (spertoj 1 

speciale de Esperanto) 
- "Fontoj 1 strukturo 1 evoluo kaj komunikadaj potencoj 

de Esperanto" 
-·"La valoro de planlingvoj por la ~enerala lingvisti

ko" 
- "La valoro de planlingva instruado por la lernado 

de naciaj' lingvoj" 
- "La Esperanto-movado en pasinteco kaj nuno - socia 

mikromodelo" 
- "Klerigaj kaj edukaj valoroj de Esperanto-instruado" 
- "Objektoj de interlingvistiko kaj esperantologio" 

k.t.p. 
(Oni unue ofertu superrigardajn1 do resumajn prele
gojn) 

c) garantiu nepre la sciencan nivelon de la prelegoj 
k a j d e l a a ti s k u l t a n t a r o (!) 

d) entreprenu, latieble 1 proprajn esplorojn kaj publikigu 
ilin en n a c i l i n g v a j sciencaj revuoj ati 
libroj kaj krome verku superrigardajn sciencajn stu
dojn por nacilingvaj revuoj, por popularigi la fak
tojn jam pli malpli konatajn inter interlingvistikaj 
kaj esperantologiaj rondoj (kp. la temojn sub 5.2.5.b, 
5.3) 
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5.2.6. LO klopodu altir.i al tiu esplorgrupo anka~ pli ~j pli 
da neesperantistaj sciencistoj por plialtigi la scien
can nivelon kaj la presti~on de la grupo. 

5.2.7.-Lo klopodu ligi la esplorgrupon al iu nacia presti~a 
scienca institucio (ekz. filologia societo, universitato, 
akademio k. s. ) • 

5.2.8. LO do instigu, helpe de sia esplorgrupo, p r o f e -
s 1 1 g 1 la esplorojn pri interlingvistiko/esperanto
logio, tamen certigante, ke estu garantiata la ~usta 
atento pri la veraj faktoj kaj atingoj de Esperanto (por 
eviti rediskuton kaj pridubon de jam klaraj aferoj, ekz., 
ke Esperanto funkcias k.t.p.). 

5.2.9. LO internaciigu la agadon de la esplorgrupo (kunlaboro 
kun alilandaj esplorgrupoj, kun 1 n t e r n a c i a j 
instencoj kiel Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la 
l'iionda Lingvo-Problemo (CED) k.t.p.). 

5.3. Kelkaj esplortemoj kaj sciencaj projektoj 

5.3.1. Interlingviatikaj temoj 

- La rolo de la internacia lingva komunikado en la evo
lno de la produktivaj fortoj (historia aspekto) 

- Scienc-teknika revolucio kaj la internacia lingva komu
nikado 

- Revolucia monda proceso kaj la lingva aspekto 
- Politikaj, ekonomiaj, juraj, psikologiaj kaj klasaj 

aspektoj de la nuntempa apliko de kelkaj etno-lingvoj 
kiel internaciaj komunikiloj 

- Eblecoj de raciigo de la internacia lingva komunikado 
[historiaj spertoj kaj perspektivoj] 

- Socialismo kaj samrajteco de lingvoj (Leninisma lingvo
politiko en internacia kompreno) 

- La problema de internacia planlingvo en teorio kaj 
praktiko 

- Lingvoscienco kaj planlingvoj, la kazo de Esperanto; 
internacia lingvistika eksperimento 

- La konscia influo de la homo je la evoluo de la naciaj 
'lingvoj (planiteco kaj spontaneco en lingvoj) 

- Scienca valoro de la okupi~o pri planlingvoj 
- Objektoj kaj metodoj de interlingvistiko 
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- Bibliografio pri interlingvistika literaturo de la 
komencoj ~s la nuntempo. 

5.3.2. Esperanto-rilataj kaj esperantologiaj temoj 
(elekto) 
- Fontoj de Esperanto 
- Strukturo de Esperanto (anka~ kompare al etnaj lingvoj) 
- Evoluo de Esperanto 
- Komunikadaj potencoj de Esperanto (anka~ kompare al 

etnaj lingvoj· en la rolo de internaciaj komunikiloj) 
- Fakterminoj en Esperanto (E~eranto kiel lingvo por la 

scienco) 
- Influo de naciaj lingvoj je Esperanto 
- Sinonimoj en.Esperanto 
- Idiomati~o en Esperanto 
- Eblecoj kaj limoj de lingva planado en Esperanto 

(i.a. pri la rolo de la Akademio) 
- Historio de la internacia kaj de la naciaj Esperanto

movadoj (speciale: Historio de la· internacia kaj naciaj 
proletaj Esperanto-movadoj) 

- Esperanto - instrumento en la klasa batalo de la labo
ristaro 

-La internacia Esperanto-movado- socia mikromodelo
(i.a. sociologia esploro de la Esperanto-movado) 

-La lingvaj kaj nelingvaj (eksterlingvaj) ka~zoj de la 
relativa sukceso de Esperanto 

- Klerigaj kaj edukaj potencoj de la instruado de E~pe
ranto 

- Propede~tika valoro de Esperanto-instruado por la ler
nado de aliaj fremdlingvoj 

- Instruoj el la lingvistika monda eksperimento Esperanto 
por la lingvoscienco kaj lingvofilozofio 

- Bibliografio de la esperantologia literaturo 
- Bibliografio de la. publika~oj en Esperanto (parta da~-

rigo de la bibliografio de Petro STOJAN2) ~is la nun- · 
tempo) 

La menciitaj temoj estas nur kelkaj 1 kiujn oni devas sis
tema kaj altnivele prilabori. Kompreneble 1 ne eblas solvi 
tion per la modestaj fortoj de la Esperanto-movado. Nur 
ampleksa profesiigo de la esplorado de interlingvistiko 



kaj esperantologio en nacia kaj internacia skaloj kon
dukos al kontentigaj rezultoj. Mi menciis tiom vastajn 
problemojn por indiki la dimension de la solvendaj tas
koj. 

1) Ciujn plej gravajn indikojn oni trovas en mia germanlingva 
studo 11Zur wisaenscħaftlicħen Bescħiiftigung mit Planspracħen", 
en: 11Zeitscħrift fiir Pħonet1kt Spracħwissenscħaft und Kommu
nikationsforscħung", Berlin ( GDR), parto I en 2/77, parto II 
en 4/77 

2) Kp. 11 der esperantist" n-ro 71 (3/75) P• 16 - 17 



Parto II 

Scienca priakribo de Eaperanto 
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Istvtn Szerdahelyi 

PRI LA LINGVISTIKA PRISKRIBO DE ESPEBUU~TO 

1. Konsiderante "gramatiko"-n kiel la teorion esplorantan la 
funkciadon de la lingva mekanismo oni distingu inter la 
lingvistika kaj metodika gramatikoj. 

1.1. La lingvistika gramatiko studas la mekanismon la~ diver
saj vidpunktoj, diverscele kaj diversmaniere. 

1.1.1. La vidpunktoj povas esti: 
a) diakrona - kies rezulto estos la historia gramatiko 

- studas la gramatikon vertikale: ekde a.. ekesto 
2is la nuno; 

b) diakrona-kompara - kies rezulto estas la kompara gra
matiko - kiu studas la kongruecon de la gramatikoj, 
apartensntoj al la samslingvofamilio el la aspekto 
de ko~ origino; 

c) sinkrona- kies rezulto estos la priskriba.gramatiko 
- studas la mekanisman sistemon de la lingvo la~ la 
nuntempa stato. 

1.1.1.1. La priskriba gramatiko hayas diversajn konceptojn: 
c1 - tradicia a~ klasika gramatiko - priskribas la~ 

la modelo de la Greka-Latina gramatiko; la gra
matiko dividi2as je fonetiko, morfologio kaj 
sintakso; la centran lokon okupas la morfologio. 

c2 - strukturisma gramatiko - studas la mekanismon 
la~ la formalaj komponentoj (fonemo, morfemo, 
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leksemo, sintagmo, frazo) ne distingante la mor
fologian kaj sintaksan studon. 

c3 - la genera-transforma gramatiko laO. kiu "la gra
matiko estas la mekanismo de la fraz-generado" 
(N. CHOMSKY) 

- studas la frazojn la(i ilia profunda kaj sur
faca strukturoj, la frazo mem studatas la(i la 
sintaksaj, fonologiaj kaj semantikaj komponen
toj. 

1.1.2. La(i celo la gramatikoj povas esti teoriaj kaj aplikataj; 

1.1.3. La(i ilia karaktero oni distingas normativan (preskriban) 
kaj taksativan (priskriban) gramatikojn; 

1.1.4. fine: la(i ~ oni distingas: induktan- t.e. la ob
servado kaj esplorado de la lingvouzaj faktoj kaj la 
konstruo de la gramatiko sur tiu materialo; deduktan -
intuicia konstruado de modelo, la(i kiu oni povas klarigi 
kaj dedUkti eiUjD ~iDgVajD faktOjDo A 

1.2. La metodika (a(i pedagogio) gramatiko - prezentas la lingvan 
materialon, organizatan je la celo de A!a lernado-instru
ado, .alproprigo, uzante dum la organizado anka(i elementojn 
el limdisciplinoj (didaktiko, psikologio k.a.) 

1.3. Inter la lingvistika (scienca-teoria) kaj metodika (prak
tika-didaktika) gramatikoj estas esencaj diferencoj: 

1.3.1. La celo de la lingVistika gramatiko estas la scienca 
esploro de la lingvo. En la.metodika gramatiko la studo 
de la lingvo estas nur rimedo cele de la alproprigo de 
la parolo (praktika lingvouzo). 

1.3.2. La sciencaj gramatikoj (lingvistikaj) strebas a1 la 
pleneco, konsideras la tutan sistemon; la metodikaj gra
matikoj priskribas nur la bazan (minimuman) gramatikon, 
bezonatan por la praktika uzado de la lingvo. 

1.3.3. La lingvistikaj gramatikoj priskribas proporcie eiujn 
nivelojn de la lingvo, sendepende de ilia uzfrekvenco 
kaj uzvaloro. La metodika gramatiko diferencigas la 
materialon lad ~ia praktika valoro. Por la lingvistika 
gramatiko la maloftaj kaj esceptaj fenomenoj estas ofte 
pli gravaj ol la kutimaj, frekvenoaj. 
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1.3.4. Estas diferenco inter la du gramatikoj anka~ en la 
hierarkio de la lingvaj niveloj. La sciencaj (lingvisti~ 
kaj) gramatikoj prezentas sian materialon la~ certa lo
gika sistema (ekz. la tradiciaj la~ la sinsekvo de la 
sekvaj eapitroj: 
fonetiko, morfologio, sintakso; la strukturismaj a~ de 
sube supren: de la fonemo al la sintakso, a~ de supre 
suben: de la frazo al la fonemo; la genera -transforma 
en la komplekseco de bazaj (kernaj) frazoj kaj genera
taj k.t.p.). En la metodikaj gramatikoj la prezentado 
estas ne linia sed koncentra, ne diferencigas strikte 
la gramatikon disde la leksiko, interplekti~as la mor
fologio kaj sintakso, priatentas la principojn didakti
kajn: de la simpla al la komplika, de la facila al la 
malfacila; priobservas la interferadon kaj aliajn psi
kologiajn fenomenojn k.t.p. 

2o Resumante la diritajn oni povas konstati (konsiderante la 
situacion en E-o) ke konklude eblas paroli fakte ne pri du, 
sed pri·tri gramatikoj: 

2.1. Instru-lerna gramatika par tiuj, kiuj instruas, reap. 
lernaa la lingvon. Tio e1 adekvatas en la aupra skema kun 
la metodika-pedagogia gramatika. Tiaj gramatikoj abundas 
en E-a en la multcentaj lernolibroj. Ili uzataa ae la 
lingva parol-alpropriga. 

2.2. Siatemaj-praktikaj gramatikaj - kiuj aiatemigaa la grama
tikan materialon (la~ certa kancepto) kaj servaa al tiuj, 
kiuj jam alproprigia la,. ba_zojn de la lingvo kaj diapanas 
pri baza parolkapablo. Gia cela eatas praktike demonstri 
la regulajn de la ~uata lingvouzo, kampletigi la lingvajn 
konojn. Tiaj estas ekz. la Plena Gramatiko de E-o kaj di
versaj aistemaj gramatikaj, aperintaj en la naciaj lingvaj. 

2.3. Teoria-scieeca gramatiko kangr,~ kun la supra lingviatika 
gramatika. Gin be'zonas la lingvistoj-fakulaj kiuj volas 
ekkoni E-on, ~ian lingvan karakteron (sed ne volas ~n 
alproprigi). Tia gramatiko en E-o mankas. 

3. Kia estas la ka~zo, ke dum 90 jaroj neniu entreprenis verki 
sciencan priskribon de la lingvo? Par tian kompreni oni tra
rigardu la konceptojn de diverstipaj E-istoj. 
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3.1. Interna de la E-a mondo nuntempe konfrontas tri konceptoj: 
la unua: la arkaika, retrograda, sekteca koncepto, vivan
ta en la nebulo de la "interna ideo", celanta strikte izo
li~i de la establi ta mondo kaj klopo den te f ari el E-o gru
pan lingvon de iu mistika verda komunumo kun la fina revo: 
E-igi la tutan homaron kaj fari el la tuta mondo integran 
E-ujon. Tiu ei koncepto vi~as ankorad sufiee vigle, ee re
gas en kelkaj E-istaj organiza~oj. 
La dua: sama endogena kiel la antada, sed jam san mistikaj 
trajtoj, Lad tiu koncepto E-o estas la lingvo de tiuj, 
kiuj ~in uzas. La celo estas: multobligi ~a nombron de 

~iaj uzantoj, plivastigi la medion kie E-o funkcias, sed 
tuta ne ellasi E-on al siaj manoj kaj ne transdoni ~in 
al la vasta publiko (en tiu kazo perdi~us la absoluta 
kompetenteco de la t,n, "elstaraj E-istaj spertuloj". 
Sajnas, ke en la E-ista organizata mondo tiu ei koncepto 
estas la plej populara. La Zamenhofa dira~o: "Konsili!u 
neniam kun lingvistoj ... " estas tiom plaea, ke ~i estas 
tr~oje citita en PIV: pp. 554, 641 kaj 975). 
La tria koncepto (multe pli populara ekster la E-ista mo
vado, ol interna de ~i), la ekzogena koncepto, lad kiu: 
la destino de E-o ne estas nur servi kiel amuza~o al limi
gita nombro de !iaj adeptoj, nek kiel rimedo por famiAi 
pere de ~i. E-o devas solvi gravan socian problemon kaj 
iom-post-iom transpreni la interlingvan funk~ion de la 
nuntempe interlingve uzataj naciaj lingvoj. Gi bezonas 
konstantan uzadon, ear nur pere de uzado ~i vivas kaj evo
luas. Sed tio ne sufieas. Oni devas konstante, serioze 
kaj o·bjektive informi la socion, la politikajn, kulturajn 
kaj sciencajn rondojn pri !f, lad-etape akceptigi kaj ofi
cialigi !in, enigi kaj disipi ~in en la establiton socion, 
tie, kie ~i devos plenumi sian destinon. 

3,2, Lad la opinio de la unua koncepto sufieas la 16-regula 
Fundamenta Gramatiko (oni rememoru la skandalojn eirkad 
la aperigo de la Plena Vortaro kaj Plena Gramatiko!); lad 
la opinio de la dua koncepto - sufieas la ~is nun ekzistan
taj (kp. la reeldonon de la Plena Gramatiko!); nur la tria 
koncepto estas preta akcepti la koncepton pri la scienca 
gramatiko de E-o kaj (ni tuj aldonu) nur !i estas kapabla 
tion efektivigi. Nome, por verki sciencan gramatikon ne 
sufieas esti "sperta E-isto". 



115 

J.). En la lastaj dudek jaroj oni povas konstati ke jam ape
radas monografioj, studa~oj kiuj estas jam konsidereblaj 
kiel sciencaj priskriboj de iu ad alia fenomeno de la 
lingvo. La taskoj estontaj estas dadrigi kaj plioftigi 
tiajn studa~ojn en la fakaj nacilingvaj perioda~oj -
unuflanke kaj se aperas iu tia studa~o oni tuj verku pri 
21 prezenton kaj recenzon en sialanda scienca faka perio
da~o. Tiaj recenzoj havas eksterordinare gravan informan 
kaj propagandan valoronl 

3.3.1. Tiucele: estas ur~e·verkenda la bibliografio de la ~is 
nun nacilingve aperintaj sciencnivelaj studa~oj, mono
grafioj1eble verkoj pri iu teritorio de la E-a grama
tiko; 

3.3.2. La lingvistoj-esperantologoj estas petataj ur~e verki 
recenzojn kaj prezentojn de tiuj verkoj kaj aperigi 
ilin en la hejmaj perioda~oj; 

3.3.3. Estas ur~e verkenda la tematiko de tiuj specialaj gra
matikaj temoj, kiuj pleje interesas la lingvistikan 
mondon (ekz. la fonema sistema de E-o; la rolo de ge
patra-lingva substrato en la verkaro de diversaj E-o
verkistoj; la rilato inter signo kaj signifo en E-o; 
la problema de lingva kompetenteco en E-o; la stil
rimedoj en E-o; eu E-o evoluis dum 90 jaroj kaj kiel? 
simetrieco kaj proporcieco sur lingva kaj parola nivelo; 
la problemo de la manko de etna medio k.s.) 

3.3.4. La profesoroj, instruantoj en universitatoj, instigu 
siajn studento~n elekti kiel temon de faklabora~o, 
diplomlabora~o ad pridoktoreca diserta~o tian temon; 

3.4. An la faka Universitata instruado ~is nu~ mankas tadga 
lernilo pri la sistema E-o gramatiko. Gi devas esti 
~epre sciencalingviatika, ee se ~i servus kiel lernilo. 
Ci-jare ni komencis ~ian verkadon: ~i aperos unue en formo 
de kajeroj. La unua kajero enhavos la grafikon kaj foni
kon de E-o. La dua: morfemikon. Estas sereataj kunla
borantoj por la temoj: 
a) morfologio (J-a kajero); 
b) sintagmatiko (4-a kajero); 
c) sintakso (5-a kajero); 
d) tekst-gramatiko kaj stilistiko (6-a kajero). 
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3.4.1. La E-o-fakaj studentoj de la Universitato ELTE verkas 
siajn E-logiajn faklabora~ojn el la subaj gramatikaj 
temoj: , , 
a) Intonacio - Stand LASZL0 1 8800, Nagykanizsa1 Kazan-

lak krt. 7. 
b) Artikolo - Ali BOHAREV1 - Universitato ELTE 
c) Prepozicio - Alicja MICHIEWECZ 1 Universitato ELTE 
d) Sintakso: Tipologio de frazstrukturoj: Gerencs6r 

ATTILA, 8500 Pipa, Pf. 250 
e) Frazeologio: R6v6sz Slndor, Universitato ELTE 

Interesi~antoj pri la temoj (eble kontribuantoj, help
antoj, kunlaborantoj) sereatajl 

3.5.1. Post la spero de opaj kajeroj, resp. studa~oj estas 
konsilinde traduki.ilin nacilingven kaj aperigi ilin 
en fakrevuoj. 

3.6. La Internacia Interlingvistika Kongreso, okazonta inter 
la 24a kaj 29a de julio 1978 en Budapest estos bona okazo 
por pridiskuti ankad la problemojn de la scienca esplora
do de la Internacia Lingvo Esperanto. 

Detlev Blanke 

KELKAJ PROBLEMOJ DE LA VORTFARADO DE LA GER!WlA LINGVO KAJ DE 
ESPERANToX) 

La sekva studo bazi~as je kontrontaj komparoj esploroj de pro
blemoj el la vortfarado de la germana lingvo kaj Esperanto1>. 
La limigita spa.co nur ebligas prezenton de kelkaj eetaj vid
punktoj kaj rezultoj. 

1. !o.sf 1:o~t.! .!O!!!P.!l',2 

1.1 •. La 1radicia lingvoscienco precipe celis la komparadon de 
geneze parencaj lingvoj. 

:x) 

Praktikaj necesoj i.a. de la lingvo-instruado kaj lingvo
planado en Soveta Unio post la Oktobra Revolucio kaj ekde 
la 50a jaroj en USONO kondukis al la elformi~o de lingvi
stika metodo, ofte nomata kontrasta ad kontronta, per kiu 
oni komparas ankad neparencajn lingvojn en sinkrona rigardo. 

Teksto de prelego, prezentita dum la I-a Internacia Inter-
lingvistika Konfer~nco, la 24-an ~is 28-an de julio 1978 en 
Budapest. 
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Jam oni povas paroli pri memstara braneo de la kompara 
lingvoscienco, la 11 konfronta lingvistiko 11 • Konfronta pro 
tio, ear lja objekto ne nur e~tas la kontrastoj sed anka~ 
la kongruoj en la sistemoj de la komparataj lingvoj. La ·. 
kontronta lingvistiko do esploras, kiuj formoj kaj signi
foj de unu lingvo estas ekvivalentaj· en la alia. 2> ,.. 
Generale la konfronta komparado servas al la pli detala 
priskribo kaj kompre~o de la tipaj karakteriza~oj de la 
komparataj lingvoj. Gi sekve servas a1 la lingva tipologio, 
kaj krome estas i.a. necesa por ellaboro de duafrektaj 
vortaroj. Plue, la konstato de diferencoj kaj simila~oj 
inter la elira lipgvo (gepatra lingvo) kaj la cellingvo 
(instruata fremdlingvo) helpas la ellaboron de pli celta~
gaj metodikoj por la fremdlingva instruado. En tio ku!as 
granda signifo de la konfronta lingvistiko 
,.. 

1.2. G8nerale kutima en la lingvoscienco ~is nun estas la kon-
front& komparo de etnolingvoj. La komparo de planlingvo 
kun etnolingvo estas nekutima kaj nova. 
Ekzistas nur malmultaj diversniv~laj studojJ), plene man
kas ampleksaj detalaj esploroj. Gojinda estas la lasta
tempa plimultilo de konfrontaj komparaj studoj, en kiuj 

-oni komparas etnolingvojn kun Esperanto, ee la !ilologi
scienca fakultato de la universitato EBtvBs LORAND en Bu
dape8to.4) 

1.3. Sub 11planlingvo 11 1 termino enkondukita de Eugen VltiSTER5), 
ni komprenas la~ certa plano konscie kreitan lingvon desti
nitan al la internacia komunikado. La termino indikas la 
manieron de la estilo (planiteco) kaj ~li ta~gas ol la 
miskompreniga 11artefari ta lingvo", nocio of te kun pejora
tiva signifo. Diference a1 planlingvo etnolingvo evoluadis 
intima ligita kun la historia vojo de difinita etno(gento). 
En &ia evoluo Aenerale dominas spontaneco kaj apena~ la~
plana konscia volo de la homo. Tamen, anka~ ee kelkaj etno
lingvoj fari&intaj naciaj la faktoroj de konscio kaj plan
eco povas piifortili (11ngvo-planado)6>. 
Sola komparobjekto flanke de planlingvoj estas Esperanto, 
ear nur li el eiuj projektoj kaj duonprojektoj, plene ling
Vi&is. 7) 

1.4. La konfronta komparo de planlingvo kaj etnolingvo estas de 
principa valoro por a) la Aenerala.lingvoscienco kaj b) por 
la interlingvistiko. 
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( 1) Kiel Oiu komparo ~i reliefigas la kongruojn kaj mal

kongruojn de la lingvostrukturaj trajtoj de planlingvo 
kaj etnolingvoj kaj pro tio anka~ helpas al la ~ene
rala lingvistiko pli bone percepti la fenomenon plan
lingvo. La rilato de lingvisto al planlingvo ~enerale 
havas lingvo-filozofiajn konsekvencojn. 

(2) Ligita al tio la komparo povas helpi prilumi la pro
blemon de la rilato inter spontanaj kaj konsciaj ele
ment~ en lingvoj8 >. Tiu ~emo estas baza i.a. por la 
lingvoplanado. 

(3) En la funkcianta Esperanto oni trovas "interna~ian 
lingvistikan eksperimenton", kiel diras o.s. AHMA.NOVA 
kaj E.A. BOK~ov9>, kiu ebligas, kvaza~ sub labora
toriaj kondiOoj, esploradi lingvajn procesojn kaj fe
nomenojn. La priesploro de etnolingvo tra la "prismo" 
a~ "koordinatoj" de la relative klare stJO"Ukturita plan
lingvo povas kontribui al la kompreno pri la rilato 
inter pensado kaj ties materia ujo (la lingva formo). 
Pri tio speciale atentigis E. SAPIR: "It isw therefore 
highly desirable that along with the practical labour 
of getting wider recognition of the international 
language idea, there go hand in hand comparative reae
arches which aim.to lay bare the logical structures 
that are inadequately symbolized in our present-day 
languages, in order that we may see more clearl~ that 
we have yet been able to see just how much of psycho
logical insigħt and logical rigour have been and can 

(4) 

be expressad in linguatic form. One of the most ambi
tions and important tasks that can be undertaken is 
the attempt to work out the relation between logic and 
uaage in a number of national and constructed languages, 
in order that the eventual problem of adequately sym
bolizing thought may be sean as the problem it still 
1s.n10) 
La okupilo pri planlingvoj entute, kiel atentigis i.a. 
o. JESPERSEN11 >, povas grave stimuli lingvosciencajn 
ekkonojn. 
Oni ankad povas preni la planlingvon kvazad kiel tar- · 
tium comparationis kiel tion proponis w.E. COLLIBSOB1 2). 
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Tio ebligas komparon de la etnolingvoj la~ nova metodo 
kun eventuale utilaj rezultoj. 

En tiuj konsideroj oni povas vidi he~ristikan valoron de 
la komparado planlingvo/etnolingvo por la ~enerala lingvo
scienco. 

1. 6 • .Ya!.o,ro_p.Q.r_i_!!t!_rli.!!gyiJ!tik.Q. 

(1) La interlingvistiko diskutas la rolon de planlingvo 
(Esperanto) ki~l internacian komunikilon eiam kompare 
kaj fronte al la etnolingvoj fari~intaj a~ fari~antaj 
internaciaj. La interlingvistiko bezonas fidindajn kaj 
precizajn indikojn ne nur pri la politika, ekonomia, 
jura kaj aliaj aspektoj de la internacilingva problemo, 
sed anka~ pri la lingvaj kapabloj de planlingvo kompare 
al la etnolingvoj en la funkcio de internaciaj komuni
kiloj. 
"' Gis nun la esprimoj pri la lingvaj kapabloj de Espe-
ranto ofte esta5 pli intuiciaj ol science konstataj 
kaj pro tio ne eiam konvinkaj. 

(2) Por efika instruado de Esperanto al lernantoj, kies 
gepatra lingvo estas difinita etno-lingvo, necesas 
science ellaborita metodiko konsideranta la rezultojn 
de la konfronta komparo inter Esperanto kaj la difini
ta etno-lingvo. Tio anka~ validas por la propedefitika 
instruado de Esperanto13), kie la celo ne nur sole 
estas alproprigo de Esperanto sed per ~i anka~ evolu
igo. de prifremdlingva konscio helpanta pli rezultodo
nan lernadon de aliaj fremdlingvoj. 

(3) La·esperantologio ne nur devas pli profunde esplori 
la fontojn de Esperanto (anka~ la~ la semantika struk
turo de la vortoj) sed anka~ precipe la tendencojn de 
la evoluo de la lingvo. Cen\ra tasko ee tio estas la 
ampleksa esploro de la nacilingvaj influoj je Esperan
to dum la jardekoj (= diakrone) kaj aktuale (sinkrone). 
Konfrontaj komparoj helpas respondi la demandon "Kien 
evoluadas Esperanto? 11 

(4) La sinkrona komparo inte~ etnolingvo kaj planlingvo, 
·'la~ la principoj de la konfronta lingvistiko! pliprok

simigos la esperantologion al la moderna lingvoscienco, 
ee kio moderna ne identas kun modernisma sed celas 
la certigitajn lingvosciencajn ekkonojn. 
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2. ~ jEi.Q. J50SPY.2 ,ge_l~ _se~JI\!ll.! ,!~o_k~_E.§P.!r~n!o! 

2.1. Konfronta komparo de la germana lingYo kun Esperanto estas 
interesa por jenaj ka~zoj aldonendaj al la· supre menciitaj 
aeneral l,!j. 
( 1) La germana apartenas al la tiel nomataj grandaj lin

gvoj, kies influo internacie denove kreskadas14). El 
lingvopolitika vidpunkto la germana estas konsider
ebla kiel internacia. 

(2) La germana estas lad morfologio fleksia lingvo kaj an
kad lad la leksika materialo. tre diferenca al Esperan
to. Tiu lasta estas precipe aglutina lingvo kun 8efe 
romanaj vortradikoj. 

(3) Samtempe ambad lingvoj estas tre similaj, nome rilate 
al la vortkonstrua produktiveco. Tiun konstaton kon
firmis Verloren van THEMAAT en studo komparanta la 
vortkonstruan produktivecon de Interlingua, Esperanto, 
germana, franca, angla kaj rusa. 15) El kelkaj anali
zitaj tekstoj ni citas tiujn kun la plej altaj procen-
toj de analizeblaj vortkunmetoj: 
1. franca (Auscombre) - 0,16 % 
2. angla (Berman) - 0,45. % 
3. Interlingua - 0,50 % 
4. rusa (Karpov) - 0,61 % 
5. sermana ~TodtlGuhll - 212 2! 
6. Es2eranto ~Albaultl 

i 
- 512 % 

Lad tiu cetere nur problemindika analizo la vortkon
strua produktiveco de Esperanto (5,2 %) estas pli ol 
duoble pli alta ol tiu de la germana (2 1 2 %) kaj superas 
tiun de la rusa, angla kaj de Interlingua preskad de
koble. 

2.2. Konfronta komparo postulas i.a. kiel anta~kondi8on por . .. 
sukceso kontentige lad similaj metodoj priskribitajn lin-
gvajn materialojn. Tio validas plene por la germana kaj 
sufieagrade por Esperanto, ear la materialo kolektita en 
la Plena Gramatiko1 6), en Ilustrita Vortaro de Esperanto17) 
kaj kolektebla en la e~luinta literaturo de la planlingvo 
montrilis tuta ta~ga. Surprize estis, kaj tio estas unu 
rezulto de la esploro, ke la principoj de la analizado de 
la esperantaj vortkunmeta~oj, aplikitaj de Ren6 de SAUSSURE, 
E. WUSTER, K. KALOCSD' kaj de la Akademio18), malgrad la 
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lingvistike tute noakceptabla terminologio kaj klasifiko 
de la morfemoj kaj kelkaj kontra~diroj - prave kritikitaj 
de I. SZERDAHELYI19) - trovis kompareblojn en la plej ak
tuala verko pri vortfarado de la germana lingvo, de Wolf
gang FLEISCHER20). 
Ekzemple "eefelemento" kaj "flankelemen~o" estas kompar
eblaj al la "superaj konstituantoj" (immediate constitu
ent, unmittelbare Konatituenten) kaj la "interelementaj 
rilatoj"·menciitaj en ladecido pri vortfarado de la Aka
demio, estas fakte la "sintagmo-internaj semantikaj rila
toj" en: leksemoj (sintagmainterne semantische Beziehungen). 

Pro la malfacileco konstrui iun komparobazon, iun "tertium 
comparationis", kvaza~ metalingvon, je kiu oni povus spe
guli sammaniere la germanan kaj Esperanton, la konfronta 
komparo ~enerale estas ~laterala (unudirekta, t.s. unu 
lingvo estas spegulata baze de la alia). 
Konaciante pri la prema malunueco de la lingvistika ter
minologio kaj fakta mankohaveco de la esperantlingva, oni 
povas difini la morfemon21 >·la plej malgranda elemento de. 
la vorto havanta signifon. Sub 1 ~orto 1 oni povas kompreni 
la plej malgrandan, relative memataran signifohavan elemen

. ton de la lingva sistema ( 1 langue 1 ), -kiu estas izolebla en 
la parola akto ( 1 parol~ 1 ) fonetike, grafike·kaj semantike. 22 ) 

3. !e,!k_!!j_r,!Z,!!l!o.J. ,ge_l,!! .!O.!!!P.!!l'.2 

3.1. ,Eo,!i,!!e,!!!i.2, ,ge_l,!! ,!O!:t.2. 

Al la bazaj faktoj de la lingvo apartenas la polisemio. 
Polisemio estas unu el la esprimoj de la lingva ekonomio. 
N~ estas necese, ee ne eble, ke la vortoj en planlingvo 
eatu unusignifaj, monosemaj, kiel tion kelkfoje erare 
postulas interlingvistoj. Gravas difini la limojn inter 
nacesa kaj balasta polisemioj. Komparante la nombron de 
la en vortaroj registritaj aememoj (signifoj) de la ger
mana23) kaj de Esperanto (PIV) oni konatatas pli altan 
polisemion de la,germana. Tamen, anka~ la esperantaj lek
semoj estas pli polisemaj ol ofte supozite: veni - 7 seme
moj: kommen- 18/ pensi - 4: denken- 5/ opinii - 1: mei
nen- 4/ pafi- 1: schieaen- 4/ Aipo- 2: Schiff- 4/ 
danRero - 2: Gefahr - 2/ a~ ee kontra~e: tero - 13: Erde 
- 5/ pacienco - 3: Geduld - 1 k.t.p. 
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De la 440 kapvortoj de la litero L en PIV 118 (= 27 %) 
estas pli ol unusememaj (unusignifaj), 2 ee havas 7 (le~o, 
ludo), unu po 8 (libro) kaj 10 (linio) sememojn. La poli
semio de la esperantaj vortoj ankora~ estas esplorenda. 
Tre interesa estas la esploro de la semantika ekvivalento 
de la vortoj en la germana kaj en Esperanto. Ekzemple al 
la 5 sememoj de la germana 'Land' plej rekte, respondas 
5 diversaj Esperanto-vortoj. 3 sememoj de la esperanta 
vorto 'landa' respondas al la sememo de germana 'Land' kun 
la signifo 1 Atato•. Entute la leksemoj 'Land' kaj 1 lando 1 

prezentas partan identecon, t.s. kongruecon de la lingva 
forma (substantivo/substantivo) kaj partan ekvivalentecon 
de la signifoj. Identecon ni trovas komparante la lekse
mojn 'rufen' kaj 'voki', ear ekzistas kongrueco de la lin
gva forma (verbo/verbo) kaj ekvivalenteco de la signifoj, 
kio donas semantikan identecon de la leksemoj. Pli siste
maj kaj ampleksaj esploroj de tiuj problemoj estas nepre 
necesaj, ear ~uste en la semantika strukturo de la esperan~ 
ta vorto speguli~as diversaj nacilingvaj influoj. 

3o2o ~O,!!!b_!~V.,!!C..Q ġe_l,!! .!!!O.!:f.!!lii..Qj_ 

La kombiniveco de la morfemoj al morfemkonstrua~oj (lekse
moj) donas rektajn indikojn pri la vortfara potenco de 
lingvo. La kombiniveco de la morfemoj de la germana kaj 
de Esperanto principe estas influataj de la samaj faktoroj. 
Sed ili tamen efikadas ne samgrad~. 
(1) Ciukaze·devas ekzisti denotato, objekto en la ekster

lingva realeco, kaj la neceso varti a~ revorti ~in. 
(2) Krome la kombinado de la morfemoj devas doni sencon 

respondantan al la denotato. En kunmeto de bo + fen
estro (bofenestro) ne funkcias la semantikaj rilatoj 
inter amba~ morfemoj. La le~oj de la "interna seman
tika valento 1124) (lad STEPANOVA) reguligas la princi
pan kombineblon. 
Ankad tiu konstato Aajne samgrade validas por ambad 
komparitaj lingvoj. 

(3) Granda diferenco tamen observeblas en la nesufiee es
plorita efikado .de la fonetikaj kaj morfologiaj fak
toroj, kiuj konsistigas, lad STEPANOVA, la "internan 
fonetikan-morfologian valenton" de la morfemoj24 >. La 
strukturo de la esperantaj fonemoj (ekz. VK: il, an // 
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VKK: ebl, end) estas avanta~aj minimume por e6ropaj 
sed Aajne anka~ i.a. por japanaj prononco~kutimoj. 
~a silaba nombro de la esp~ranta vorto eble i.a. pro 
tio estas pli granda (1,9) ol de la germana (1,6) la~ 
statistikoj de TEICH;,IAiffi/:l!"'UCHS25). 
En Esperanto mankas plene sed ~ene malhelpas en la 
germana la kombini~on historie kreskintaj "junto-ele
mentoj" (Fugenelemente). Zepie kalkulis 17 de tiaj 
elementoj por la modelo "substantivo + substantivo", 
ekz. Lieb/~/erklarung (am-deklaro), Herz/ens/angst 
(kor-timo, angoro) 26 >. En Esperanto.la morfemkorpo 
restas tuta senAan~a dum la kombini~q, sed en la ger
mana ofte Aan~i~as: ekz. umla~to (Vater - V!ter, 
groa - gr~aer); abla~to (s1ngen/s~ng/ges~en, kanti/ 
is/ita), Arumpi~o de la morfemo (Freud~ (~ojo), freud/ 
ig (~oja); pliampleksiSo de la morfemkorpo (lesen
legi, les/er/lich (legebla)). Precipe tiuj fenomenoj, 
tipaj por etnolingvoj, limigas la kombinivon ofte tie, 
kie oni tion povus atendi la~ faktoroj de la "interna 
semantika valento". 
La faktoroj de la "interna fonetika-morfologia valento" 
en la germana pli limigas kombinigon de la morfemoj 
ol en Esperanto. 
Diversaj vor~kreaj modeloj en la germana funkcias nur 
defekte: Ekzemple desubstantivaj adjektivoj kiel 
•strata/nura/ libra' en la germana ne ekzistas ( 

•straaig, rmauerlich, •buchig) kvankam ja ekzistas 
tiuj modelaj vortoj (Blume - blumig, Sand - sandig). 
Anka~ de aliaj vortradikoj ~n la germana ne eblas tiel 
facile derivi adjektivojn. Ci-rilate komparu tabelon 1. 

Tute mankas en la germana tiaj travideblaj kunmeta~oj 
kiel "sen/valor/a1127), kvankam la~ semantika vidpunkto 
ili estus imageblaj. 
Se en Esperanto la modelo adjektivo + ili estas tute 
kutima, en la germana ne regas sistema ekvivalento 
(varmi~i - ~~wj!rm/en, maljuni~ - ne •er/illt/ern, 
sed altern) k.t.p. 

(4) Krome gr~Jve influas la morfemkombinadon en ambad lin
gvoj faktoroj kiel lingva hazardo a~ analogio (grand
urbo, grandindustrio, grandbienulo, sed ja ne ekzistas 
!BUrbo; !Sindustrio, kvankam ~bur~o, ~komerco k.t.p.) 
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S + A en la Semantikaj rila- transf'orm- S + A en 
fli&rmana toj inter la K eblo Es;2erento 

wasser/ gegen/l!:ontra6 dicht ~ akvo/rezista - /akvo) 
dicht Wasser; +/rezista/ · 

rezista kon- Wasser/widerstehend 
tra6 akv_o_ PIV 222 

2 kamp f' /berei t zum, :f'Ur/por bereit zum pres/preta - /preso/ 
Kampf'/- +/prets/ 
(zum Kampf'en) druck/bereit 
preta por · (druckreit) PIV 864 
res 

3 kopf/ mit, mit Hilf'e/ nickend mit mildond/bata - /milda: 
nickend .2!!: dem Kop:r--" ondo/+/bata/ 

(anka6 ei- bat(ant)a Ant 280 
tien: luf't/ ~ ll!ildaj /mild/wellen/schle-
fli8kiihltl D O,] fi&Dd 

4 wetter/ von/~ ebhangig veter/depende -
, abhangig vom Wetter/ /vetero/+/dependa/ 

dependa de (wetter/abhiingia, 
vetero - de;2endel 

5 gef'ahr/ von, mit voll von dan~er/plene -
voll ~. !;lm Gef'ahrT' /dan~ero/+/plena 

plena de getahr/voll 
d!n!ero W:8JI 

6 ziel/ zum, euf'/!l gerichtet tem/rileta - /temo/+ 
gerichtet auf' das /rileta/ 

M l them(en)bezUglich 
rilata al 
la temo-

7 walt/ auf', iil/en be~t in mond/tama - /mGndo/+ 
berUhmt dar Walt /tama/ 

tama en la 
mondo-

welt/bekannt PIV 2~5 

8 geld/ nach/el. por gierig nach mon/avide - /mono/+ 
gierig Geld - /evida/ 

av1da !l geld/gierig PIV 86 
mono 

9 blut/rot Ver~eich: rot wie sango/~ - /sango/+ 
wle lei Blu t- /~a/ 
(komparo) ~a .!5!!1 blut/rot PIV 957 

sango 

Kallondgoj : 
K a Konstituanto S = Substantivo 
Kon = Kontakto 1n2 A • Adjektivo 
Arek = Chu Van, La parfUmo de l'arekf'loroj, en: La f'oraj steloj, 

Hanoi 1974 
Ant = Esperanta Antologio 

!abelo 1: Vortkonstrua modelo substantivo + adjektivo kaj la 
samantikaj rilatoj inter la konstituantoj (K) 
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kaj la influo de aliaj linavoj. Ekzemple "en/lo~anto" 
estas formita la~ la germana modelo: Ein/wohn/er/t 
kvankam "lo~anto" tute sufieus. 
La efiko de la analogio en Esperanto ne es.tas ~is nun 
esplorita. 
La germana lingvo t tion la komparo lclare· montras t nur 
etkvante utiligas la vortkreajn modelojn, kion oni an
ka~ povas demonstri helpe de komputilo. 
Komputilo kreis eiujn lafi vortaro eblajn konkreti~ojn 
de la modela 'substantivo + diminuiaa sufikso -chen' 
Haus + chen = H~us/chent (domo + et = dometo). En la 
germana vortaro de tiuj komputile produktitaj vortoj 
nur trovi~is 3t2 %. Afi de la modelo •verbo + sufikso 
~ (binden + ung = bind-ung (ligo) nur 11t3% de la 
vortoj trovi~is en la vortaro29). 

3.3. ]Aol:f.Q.l.Q.a!a=s!.ll\!!ll!i,!a_lll,2t,!v.!G2 ,ge_l~ yo~t.Q. 

La problemoj de la kombiniveco de la morfemoj estas intima 
ligita kun tiu de la morfologia-semantika motivigo de la 
vorto. 
Ekzemple la vorto "tegmentisto" jam per sia morfologia 
strukturo (tegmento + ist + o) kaj la signifo de la unuopaj 
morfemoj ebligas al ni certan kvankam ne plenan aliron al 
la vortsignifo. La vorto estas morfologie kaj semantike mo-. 
tivi ta. 
La germana ekvivalento estas iom alie motivigita: "tegment
kovr-1st-o" (Dachdecker). 
Plue komparu jenajn diferencojn: 

.Q 
alt/modisch 
Backen/zahn 
Br1ef/marke 

(malnov/moda) 
(.!!!!8,Q,/ den to) 
(leter/marko) 

- eks/moda 
- muel/dento 
- poftt/marko 

(PIV 703) 
(PIV 177) 
(PIV 671) 

Komparante la morfologia-semantikajn motivigojn de la vor
toj ni konstatas kompreneble en la germana multajn seman
tike nur malfacile analizeblajn vortojnt la idioma~ojn. 
Pri 111 la sinkrona vortfarado ~enerale ne okupi~as. Tamen 
n1 menciut ke anka~ en Esperanto ekzistas tendenco al id1o
ma~i~o. Temas pri vortkonstrua~ojt kies transformoj ne ad 
preskad ne plu donas ind1kojn pri 111a enħavo. 



Bonvolu komperi la kreskantan idioma~i!on ee jenaj espe
rantaj leksemoj: 
1. dormeambro - neambro por dormo", klare a.rializebla, ne 

idioma~iAinta 

2. preAejo - "ejo por preAo", ~enerale komprenebla, 

3. urbodomo 

4. glacia~o 

kvankam jam iom idioma~a. ear l ejo por 
pre~o' ne devas esti "preAejo". 
"do:mo de/en urbo", nenion indikas pri la 
signifo, ear domoj en urbo ja multas, sed 
ne "urbdomoj". 

- "a~o el glacio", neniu.pensas pri "manA
glacia~oj" aO.skultante unuan fojon tiun 
vorton. 

La morfologian-semantikan motivigon de la vorto en la ger
mana kaj Esperanto influas diversaj faktoroj i.a. naciling
vaj influoj, mondperceptoj kaj ideologiaj ko~ideroj, la 
faktoroj de la interna valento jam menciitaj, la principoj 
de la lingva ekonomio, scienca eksplikemo (speciale ee ter
minoj), estetikaj faktoroj. 
Ne eblas ei-tie pli detale pritrakti tiujn problemojn. Sed 
plej da~era por la planlingvo ne nepre estas la nacilin
gva influo,· sed la nescio pri A!a konkreta efiko. Tiu in-: 
fluo en Esperanto preskaO. ne estas analizita kaj analizata. 
Gregor montris en studo pri la senafiksaj kunmetitaj vortoj 
de la unuaj tri jaroj de Esperanto, ke la morfologian-se
mantikan motivigon 18 % de la kunmeta~oj Auldas al slav
lingva, 13 % al germana influo kaj 34 % estas, laO. Gregor 
originale formitaj30). Kia estas hodiaO. la situacio? De 
kiu influo venas "preskonferenco" anstataO. "gazetara kon
ferenco" aO. aliaj? Ofte estas facile konstati la naciling
van modelon. Pli malfacile estas pritaksi ilian utilon en 
Esperanto. 

3.4. ,!!r.2,dJ!k!i.!e.2.o_d.! 1,a_v.2,r,!k2~t~j_m.2_d,!l.2,j_ 

Kiel jam estas konsta~ite kaj ankaO. dedukteble el la ~s 
nun dirita ekzistas en ambaO. lingvoj granda diferenco inter 
la vortkonstruaj eblecoj, laO. ekzistantaj modeloj, kaj 

· praktikata utiligo, aO. plenigo de tiuj modeloj. 
En ambaO. lingvoj i.a. simile produktivaj estas la modelo 
•substantivo + adjektivo•, vidu tabelon 2. AO. alla espe
ranta modelo 1 verbo + ebla' (~ebla) respondas tre 



modelo • Subst, + a 
1 /fako/+/a - faka 

Fach 

3 /kampo/+/a/- kampa 
Feld 
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ekzemplo ekvivalento en la germana 

faka eduka, Kon 3 fach/lich 
1P8Cherziehung) (Fach=r--

kampa rata Arek 
19 • 

(Feldratte) 

xfeld/isch 
/i g 
/lich 

(Feld-) 

4 /mando/+/a/ - monda manda tendenca 
"{"Vre'!'ttendenz) 

Kan 3 

welt/lich 
(spez.: Gegens. zur 

kirchlich) 

Verbo + a 
6 /pla~i/+/a/ - pla~a 

gefallen 
plaeaj kavetaj 

Arek 12 
(gefallige Grtib

chen) 

xwelt/isch 
/i g 

(Welt-) 

~efall/ie; 
(gefall/end) 

7 /bruli/+/a/ - brula brula alkaholo 
brennen -- Kon 8 

~:brenn/it; 
/lich 
/isch 

Adj, + 8 

8 /margaG./+/a/ -
morgaG. morgaG.a 

9 /ankaraG./+/a l -
noch ankoraG.a 

Prepoz, + a 
10 /antaG./+/a/ -

vor anta6.a 

11 /apud/+/a/ -
neben apuda 

(brann/end, Brand-,Brenn-) 

margaG.a mando 
Kan 3 

(margige Wel t, 
von margen) 

morg/ig 
(von morgan, Morgan-) 

ankorafJ.aj kolonioj 
Kan 9 

(nach existierende 
Kolanien) 

1ntaG.a kolania 
regado Kon 4 
(vorige Kalanial
herrschaft) 

xnoch/ig 
/lich 

(nach axistierand) 

var/ig (zeitlich) 
(Var-) 

apudaj ekzemploj xbai/ig, /isch, 
Kon 11 /lich 

(Beispiele daneban) (lleben-) 

x = ne akzistas en la germana! 

Tabelo 2: Vartkonstrua modelo baza morfemo + suf.-a/resp. sufikso 
en la germaDa 
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produktiva ekvivalento en la germana kun la sufiks~ -bar 
(ea/bar, hor/bar), de kiu oni indikas en inversa vortaro 

. de la germana 800 vortojn31 ). 

Ankad la tipolsen + substantivo + vortkategoria sufikso a' 
en Esperanto estas tre ofta kaj regule formebla. (sen/mon/a, 
sen/famili/a). Samstruktura modelo, kiel mi konstatis, man
kas en la germans. Sed al ~i ofte respondas germanaj kon
strua~oj kun la sufiksoido (ad Halbsuffix) -los: geld/los, 
familien/los. Por tiu germana strukturo ni trovis )87 

listigitajn vortojn32). Por Esperanto mankas nombrado. Sed 
certa la produktiveco de la esperantaj modeloj estas pli 
granda. Estontaj esploristoj ankad devas entrepreni kom
parajn kvantajn mezurojn por povi ekzakte prij~i la pro
duktivecon de la vortmodeloj. Iuj modeloj en la germana 
preskad ad tute ne ekzistas kompare al relativa ofteco en 
Esperanto. 
Tiaj kutimaj vortoj en Esperanto, kiel 'bon/kvalit/a', 
(= (bona kvalito) + a), •nutro/don/a' (= (nutron doni) + a), 
1apud/mar/a' (= (apud maro) + a), •ur~/paA/a' (= (ur~e 

paAi) +·a), en.la germana ne estas tradukeblaj per sam
strukturaj vortoj, kvankam ekzistas kelkaj samstrukturaj, 
ekzemple ~ot-farb-ig (= (rote Farbe) + ig), neben-amt-l~ch 
(= (neben dem Amt) + lich). 
Sed entute la konstrua~oj de la montrita tipo, t.e. vort
sintagmo + vortkategoria sufikso a, en Esperanto ekzistas 
multa pli ofte ol en la germana. 

J. 5o Qt.!l.!62 ,ġe_l,! ,!f,!qo.J. 

La komparo klare montras la diferencan situacion de la 
afiksosistemoj. En Esperanto la afiksoj estas ad monosemaj 
respektive limigite polisemaj. En la germana ili estas ek
streme polisemaj. 
La germana substantiva sufikso -er havas minimume 5 vort
farajn signifojn (kaj aldone kelkajn gramatikajn: kompa
rativo, pluralo): 

ekzemple: la ~rmana 
substantiva sikSo.· 

Les/~ - leg/anto 
Untergeben/er - sub/Ulo 
Leu/ er - instru/isto 
St,!dt/~ - urb/ano 
Koch/ ~ - kuir/ilo 
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~ la germana adjektiva sufikso -~ 
1. vergef3/lich - forges/!!!!! 
2. leidenschaft/licħ - entuziasm/~ 

J. unerforscħ/lich - neesplor/~ 

4. erfreu/llgh - ~oj/inda 

5. grUn/licħ - verd/eta 

(Semasiologia vidpunkto) 

(inklino) 
(rilato) 
(ebleco) 
(indo) 
(malpliigo, 
diminutivo) 

Demandante per kiuj morfemaj rimedoj la germana esprimas 
la siGAifon 'ema, inklina al 1 1 oni aplikas onomasiologian 
vidpunkton. Videbligas la mul tf.ormeco: 

liist/ern ~ volupt/ema 
scħreck/ħaft .. 4 ektim/ ema 
scħlafr/,U; dorm/!!!!! 
zank/~ ~ kverel/!!!!! 
gast/lich / · gas t/ ema 
mit t eil/.!!!!!! komunik/!!!);!! 

Ati la sienifo "komenco de ago 1 eki" per 

1. !!!! - ,!!!lfahren ~ p ok/votu1'1 
2. ~ ~ los/faħren ek/iri 
J. ..!!!!! ent/flammen eke-ek/flami 
4. ~ ..,Ybliilum / -~ ok/flori 
5. ~ ab/fliegen ~flugi 

6. auf - auf/lachen ek/ridi 
(subite) -

4. ~O,!!k1,u,go,;j, 

La konfronta komparo de Esperanto kun etnolingvoj estas de 
granda valoro por la ~enerala lingvistiko, por la analizo de 
la unuopaj etnolingvoj kaj speciale kompreneble por analizo 
de Esperanto kaj Aia latirezulta planado. Gi plue estas gra
vega por la interlingvistiko. Esperantologoj ne plu rajtas 
ignori tiun gravan kampan. Se ni postulas sistemajn konfron
tajn komparojn de Esperantp kun etno-lingvoj 1 tiam ili i.a. 
koncernu precipe kaj plej ur~e jenajn problemojn: 
1) Vortfarado en Esp~ranto kaj etnolingvo, morfologiaj kaj 

semantikaj esploroj. Nacilingva influo je Esperanto. Spe
ciale interesas la influo de tiuj etnolingvoj 1 kiuj estas 
naciaj ati Atataj lingvoj en landoj kun forta esperantista 
lingvo-portanto a(i kun influaj kaj modeldonaj lingvo
uzantoj (verkistoj, radio-parolistoj, oratoroj). 
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2) Fakterminologioj en etriolingvoj kaj en Esperanto, prin
cipoj de terminologia normado. La esplorojn devas sub
teni prikvantaj statistikoj. 

5o ,!O.!);t~j_ 

1) Pli detale vidu mian disertacion "Plansprache unci Natio
nalsprache, ein Beitrag zur Erforscħung ihrer spezifi
scħen Kommunikationsleistungen, gezeigt am konfrontati
ven Vergleich einiger Problema der Wortbildung des Espe
ranto und des Deutscħen", Humboldt-Universitat, Berlin 
(GDR), 1975, 2 volumoj (170 p. + 74 p.) 
("Planlingvo kaj naeia lingvo, kontribuo pri la esploro 
de.iliaj specifaj komunikadaj kapabloj, montrita per la 
konfronta komparo de kelkaj problemoj de vortfarado de 
Esperanto kaj la germana lingvo11). La disertacio estas 
i.a. disponebla en IEMW, CO de UEA, biblioteko Humboldt
Universitato Berlin. Resumo en "dar esperantist" 6/76. 
Tazoj en "dar esperantist" 5/76. 

2) LaO. R. STERNEMANN Red.), EinfUhrung in die konfrontative 
Linguistik, Berlin 1977 (Humboldt-Universitato, mimeogr.), 

P• 3 
3) i.a. - W~E. COLLINSON, La gramatika strukturo de la angla 

lingvo kompare kun tiu de Esperanto. !e: Scienca Revuo; 
Purmerend, 1957, vol. 9, n-ro 1 (33), P• 6 - 13 

- W.E. COLLINSON, La strukturo de Esperanto kompare 
kun tiu de kelkaj_nordeO.ropaj lingvoj. !g: Lingva 
Kritiko, n-ro 26 (okt. 1934), n-ro 27 (januaro 1935), 
n-ro 28 (marto 1935), Aldona~o-al "Heroldo de 
Esperanto". Horrem/Koln 

- o. REIERS~L,R.C. MARBLE, A. Comparison between 
Word Formation in Esperanto and English. !e: Espe
rantologio, Kopenħagen, vol. I (1949 - 1955), 
P• 53 - 58 

- T. Gutmans, Esperanto and Icelandic : Two contra
sting lexical systems. _En: La Monda Lingvo Problemo, 
den Haag, vol. 4, 11/1972, P• 89-95 

- K. Ammer, Komparo de la Esperanta korelativa tabelo 
kun la sanskri'!ia. !e= Scienca Revuo, Purmerend, 
1952, vol. 3, n-ro·4, P• 148- 150 
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- M. Lin-~agi, tiber die lexikalische Selbstan
digkeit der Suffixe in den Nationalsprachen 
und im Esperanto. En: Linguistica, Tartu (Uni
versitato), 1971, IV, p. 37 - 51 

- H.S. Eaton, G.L. Trager, H.F. Muller, \Vorld
building (derivation and composition) in L, I, 
s, E, F, _G, R; Esperanto, Ido, Novial and 
Occidental., CS (= Comparativ Studies) Ili, ma 
(~ ~nuscript) 1933, 475 P• 
rimarko: La verko estas menciita ~: IALA, A 
plan for obtaining Agreement on an Auxiliary 
World-Language, precedet by a Brief History of 
the Internati~nal Language Association. New York, 
1936, p. 27. Gie nun oni ne sukcesis travi la 
menciitan manuskripton. 

4) Esperantologiaj kajeroj 2, Budapest 1977, p. 17, 19 - 20 

5) E. WUster, Internationale Sprachnormung in der Technik, 2a 
eld. Bonn 1968 (Sprachiorum, Beiheft Nr. 2), p. 351/352 

6) ekz. V. Tauli, The Theory of Language Planning. ~: Advances 
in Languages planning, ed. by J.A. Fishmann, The Ha~e 1974, 
P• 51 

7) Pri la distingo inter 'projekto, semiplanlingvo (duonprojek
to) kaj la planlingvo Esperanto' vidu D. Blanke, Zur Wissen
schaftlichen Beschaftigung mit Flansprachen I. En: Zeit
schrift fUr Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations
forschung, Berlin 1977, n-ro 2, p. 126. Vidu en Esperanto 
de la sama atltoro "Planlingvaj projektoj kaj planlingvoj". 
!!!= "Pace" 1/77, P• 8 

8) Kp. - 0. Jespersen: Natura and art in Languages. ~: Selec
ted Writings of Otto Jespersen, London 1962, P• 605 - 724 
- E.A. Bokarjov: La spont·ana kaj konscia en la lingvo. ]l!!: 

GDR-eldono de "Paco" 1978 (p. 29 - 30) latl la rusa origi
nalo el "Russkaja ree" 2/1967 (p. 10 - 15) 

9) o.s. Aftmanova/E.A. Bokarjov: Me~dunarodni vspomogatelni 
jazik kak linguistieeskaja problema. ~: Voprosi jazikozna
nija, Moskva, 6/1956, P• 65 - 78 
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10) E. Sapir, The funktion of an international auxiliar,y langu
age. ~: Psyahe, London 1931, 11/4, p. 13 

11) kp. 0. Jespersen, Report of Prof. Dr. o. Jespersen. ~: 
Actes du deuxiame congras international de linauistes, 
GenAve 25 - 29 Aout 1931, Paris 1933, P• 101 

12) Kp. E. Collinson, La valoro de Esperanto el lingvistika vid
punkto. ~: I. Lapenna (red.), Memorlibro pri la Zamenhof
jaro, London 1960, P• 30 

13) - kp. I. Szerdahelyi, La didaktika loko de la Internacia 
Lingvo en la sistemo de lernejaj studobjektoj, !a= Inter
nacia Pedagogia Revuo, NUrnberg, 0 (provnumero) 1970, p. 8 

- kp. H. Frank, Sprachorientierungsunterricht nach dem Pader
borner Modell, !S= Aula, Coburg, 2/76 

14) kp. w. Bormann, Die Position der deutschen Sprache. ~: 
La Monda Lingvo Problema, Den Haag, vol. 5, n-ro 13/1973, 
P• 18 - 34 

15) W.A. Verloren van Themaat. Productive word-formation in 

four natura! and two constructed languages. ~: Eco-logos 
Denver, n-ro 86 (1977), P• 9 

16) K. Kalocsay/Ġ. Waringhien: Plena Gramatiko de Esperanto, 
Budapest 1938 (2. eld.) 

17) G. Waringhien (Oefred.): Plena Ilustrita Vortaro de Espe
. ranto, Paris 1970 

18) R. de Saussure: Fundamentaj Reguloj de la Vortteorio en 
Esperanto, Raporto al la Akademio Esperantista, Berlin 1915 
- E. WUster en fonto 5 
- K. Kalocsay en Plena Gramatiko (fonto 16) 
- Aktoj de la Akademio 1963 - 1967. Oficiala Bulteno de la 

Akademio de Esperanto. N-ro 9, Rotterdam-Paris 1968 

19) kp. i.a. I. Szerdahelyi, Vorto kaj vortelemento en Esperan
to, studoj Kultura Centro Esperantista 10, eld. Librofako 
de Literatura Foiro, Kuopio 1916 

20) w. Fleischer, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 
J-a eld., Leipzig 1974 
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21) 1. bazaj morfemoj (1.1. radikmorfemoj: bel', labor•, dom'; 
1.2. vortmorfemoj: en, morga~, kaj) 2. vortfaraj morfemoj 
(2.1. afiksoj: -ist, -um; 2.2. afiksoidoj: ek-, ej-, -il-; 
2.3. vortkategoriaj sufiksoj: -a, -o, -i, -e) kaj 3. 
fleksiaj morfemoj: (-n, -j, -as, -ant) 

Por tiu divido oni trovas ekvivalentojn por la germana 
oele al la komparado. 

22) La~ Th. Sohippan: Einfuħrung in die Semasiologie, Leipzig 
1975, (2-a eld.), p. 29 

23) E. Agricola (eld.), Worter und Wendungen, W"orterbuoh zum 
deutschen Sprachgebrauch, 6-a eld., Berlin 1973 

24) kp. I'l.D~ Stepanova, i'llethoden der synoħronen \"lortschatz
analyse, (el la rusa), Halla 1973, P• 144 P• 

25) H. Teichmann, Sprachwissenschaft in neuer Sicht, NUrnberg 
1959 (+ Interlingvistika Info~ma Servo 1/1969, p. 22) 
(angla: 1,4/ germana 1,6/ Esperanto 1,9/ greY~ 2,1/ 
japana 2,2/ rusa 2,2/ lantina 2,4/ turka 2,5) 

,. 
26) s. Zepi~, Zum Problem der automatisch.en Erzeugung der deut-

sohen Nominalkomposita. ~: Linguistische Berichte, Braun
s_chweig, 2/1969 
Junto-elcmentoj. Ili mankas en Esperanto sed abundas en la· 
germana, ekz.: 
-s: Urlaub,!!freude 
-es: Kindesmord 
-en: Au~braue 

-ens: Herzensangst 
-e: Sau&!!tier 

27) sen/valor/a 
sen/pek/a 

sen/dank/a 

28) varm/i~i 
lam/i~ 

maljun/i~i 

sag/i~i 

grand/i~i 

ohne 
ohne 

(feria ~ojo) 
(murdo de i~ano) 
(okula brovo) 
(kortimo) 
( 11 su~besto 11 , mambesto) 

Wert, wert/12! x ohn/wert/ig 
SUnde, sunden/ x ohn/sUnd/ig 

fi:!! 
ohne Dank, gn/dank/bar x ohn/dank/ig 

- - x dank/los 

'Wal':n warden, 
lahm warden, 
alt_werden, 
klug warden, 
gro.l3 warden, 

sich er/w!rJD/!]!! 
!E/laħm/en 

alt/!!!! 
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29) K.D. Biinting, IJorphologische Strukturen deutscher W"drter1 
Hamburg 19701 P• 75 ks. 

JO) G.B. Gregor1 La plej fruaj senafiksaj kunmeta~oj de Espe
ranto1 ~: Scienca Revuo, Beogrado, vol. 25 1 n-ro 2/3 
(106/107), p. 81 ks. - kaj sekvaj pa~oj. 

31) E. :.Iater, RUcklaufie;es V/tirterbuch der deutschen Gegenwarts
sprache, Leipzig 1965 

32) verko citita 

SiGllOj: 
~{V = ~okalo - ~~nsonanto - ~okalo, fonema strukturo de morfemo 

x au c= kontraua al la normo 
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Detlev Blanke 

"ii!OTIVADO DE LA SIGJJIFO DE ESP.i!:::U.IIT,\J VOi~TOJ"x) 

];n_!o!!d.J::!:k.Q 

:Aankas en PIV la vorto "motivado". 
Se oni eventuale ankora(i komprenus "rn.otivado" = 'deni ad 
fiksi motivon', necesas substreki, ke por ni m o t i v o 
estas lingvistika termino. Ties si~nifon ni pli subc kla
rigos. 

Hia prelego okupi~os pri la ::taniero signi la signifon de 
la kunmetitaj vortoj. 
Sub la terraino v o r t o , en linsvistika senco ni 
komprenas la plej rn.al3randan relative me~taran sisnifo
portan elern.enton de la l a n g u e , kiu estas izol
ebla en la p a r o l e fonetike, grafike kaj seman
tike 1). 
Pri kio do te.rn.as? l'l"i pFOVLt tion ekspliki per ekzemploj: 
Kiun signifon ekzemple havas la.vorto 'malsanulo'? 
'111 a l san a' (PIV 955): "Suferanta malordon en la 
funkciado de siaj organoj". ;;! a l s a n u l o sekve 
estas home, "suferanta malordon •••" La(i PIV m a l -
s a n u l e j o (PIV 956) tamen ne estas loko, kiel ni 
povus supozi, kie simple nur trovi~as malsanuloj, sed neia 
domo, kie oni kuracas malsanulojn"· (956). Jen nia problema: 
El la vortkorpo 1 m a l s a n u l e j o • oni povas 
preni k e l k a j n indikojn pri ties signifo sed ne 
e i u j n • Ekzem.ple mankas ege grava informa en la 
vorto, nome tiu, ke oni k u r a c a s la homojn. 
Oni povus deman~i sin, pro kio ~ mankas. 
Alia ekzemplo: Cu oni nomu la lokojn 'kie' oni povas akiri 
kontraO. mono difinitajn artiklojn, v e n d e j o ("loko, 
en kiu oni vendadas ion", PIV 1177) aO.· a e e t e j o ? 
AmbaO. ekzistas. (Ci tie en PIV, 6, ee 'aeetejo' ni nur 
trovas la jndikon 'vendejo•). 
Diversaj vortoj por la s~ nocio. Ili diferenci~as nur 
laO. la m a n i e r o doni indikon pri la signifo de . 

. la vorto (vendi/aeeti). 

:x) Teksto de prelego, en kadz·o de la 2-a Internacia Espe
rantologia Konferenco, dum la 64-a Universala Esperanto
Kongreso, 27.7. - 4.8.79, Lucerno 
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Ad mi prenu la konatan floron g a l a n t o • .. Gi ha-
vas en diversaj lingvoj komunlingvan esprimon. Gi nomi~as 
en ·1a 
germana: Schneeglockchen (ne~sonorileto) 

angla: snowdrop (ne~uto) 

franca: perce-neige (ne~borulo) 

rusa: podsne!nik (subne~ulo) k.t.p. 
Kvar diversaj bildoj pri la sama objekto! 
Kaj en Esperanto ni trovas ••• n e ~b o r u l o 
(PIV 119, 330), eu pro franca influo? Cu n e ~ g u t 0 

ad n e ~ s o n o r i l e t o ne estus same bonaj? 
Ni eiuj konas la lokon, kien oni metas por lasta ripozo la 
mortintojn. Kiel nomi tiun lokon? En PIV trovi~as tombejo 
(1118), enterigejo (1118), mortintejo (714). Denove malsa
maj signifoelementoj estas enmetitaj en la unuopajn vortojn 
kiuj celas la saman eksterlingvan reala~on. 
Rigardante la diversajn donitajn ekzemplojn, oni povas i.a. 
demandi: 
1) Cu entute necesas indiko pri la signifo de la vorto en 

la vortkorpo mem? ( m a l s a n u l e j 0 ad 
h o s p i t a l o l k l i n i k o ? ) 
2) ~e ~i necesas, kiujn indikojn oni elektu? · 
3) Cu oni donu nur unu, ad kiom da ili? 
4) Kiuj kriterioj kaj vidpunktoj decidas, por elekti tiun 

ad alian indikon? 
(ne~borulo ad ne~guto? aeetejo ad vendejo? k.t.p.) 

Jen ni staras anta~ tre malnova kaj ne senkomplika centra 
problemo de la lingvoscienco: la rilato inter signifo kaj 
signifoportanto, inter lingva signo kaj la signita~o (deno
tato). Ne eblas al mi respondi la demandojn. La prelego nur 
havas la celon konsciigi pri la problemo. 

1. ,Ar,!!i!r.!C.2 ,!aj .!!!O!i.!e_2o_d,! ,!a_l,!zlav.! ,!i,Sn.2 

Jam la antikvaj filozofoj diskutis .pri tio, eu la rilatoj 
inter signifo kaj signifoportanto estas arbitraj kaj hazar
daj ad objektive, natura determinitaj. Pri tio Platon skri
bas en sia "Kratylos-dialogo112 >. Ekde la lingvisto Ferdinand 
de SAUSSURE la lingvoscienco ~enerale akc_eptas, ke la rila
toj inter signifo kaj signifoportantoj estas arbitraj. Do ne 

• ekzistas unusole valida objektiva neceso por signi la signi
fon en vorto laO. difinita maniero. 
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Tamen, malgra~ principa arbitreco, la maniero signi la signi
fon estas ielman:i.ere motivita. La "interna formo" de la vor
to (wtiSTER)3 >, la ekesto de la "motivo" de ~ia signifo estas 
sufiee komplika problemo kaj rilatas al la enkonduke levitaj 
demandoj. 
En la vorto n e ~ b o r u l o la motivado de la signifo 
iris alian VQjon ol en n e ~ g u t o a~ s u b n e ~ u -
l o • La signifomotivoj estas malsamaj. Sed ee eiuj vortoj 
temas pri la s a m a eksterlingva realeco (denotato) kaj 
simile konceptita nocio. Ni vidis 1 ke la motivo nur donas 
helpindikon kaj ne ampleksas la tutan signifon de la vorto. 
En e1u vorto estis substrekita iu alia trajto, ee se meta
fora. El tio dedukteblas 1 ke la kategorioj de la h o m a 
e k k o n a d o de la reala mondo ne estas identaj kun tiuj 
de la l in g v a s i g n a"d o ( v o r t i g a d o .) 
de la ekkona~oj, kvankam amba~ havas intiman rilaton. 
El tio anka~ sekvas tre grava konkludo por la argumentado 
pri Esperanto. Lingvisto scianta la menciitan fakton 1 ke la 
ekkonadaj kaj lingvaj kategorioj ne estas la samaj, sekve 
tuj fari~as skeptika a~dante la oftan aserton, ke Esperanto 
estas tute logika, senescepta, absolute regula, maksimume 
perfekta k.t.p. samtempe ne vidante la kriteriojn por mezuri 
tion senesceptecon1 absolutan regulecon, maksimuman perfek
tecon k.t•P• 

2 • .§P.!C,2j_d,! ,!!!O,!iye_2o_ 

Do, la signifo de kunmetitaj vortoj estas motivitaj. Ekzistas 
diversaj specoj de motiveco de la vortoj. 
(a) !a_f_2n,!t,ik!:/!o.!!o.J:o.si.! .!fl_",!!B,!~a.:_ J!!O,!iye_g_o.:. Temas pri 

vortoj, kie la motivado de la signifo okazas per sona 
imitadoz sibli 1 knari 1 fajfi 1 kvaki 1 tondro, kokeriko. 
Tiuj o n o m a t o p e o j en Esperanto la~ombre 
kreskas. 

(b) !a_m.2r.f e,!!!B_m,2t,! V,!C.2 
Vortoj konsistantaj el diversaj morfemoj estas motivXtaj 
per ties signifoj. De tiuj ni donis kelkajn ekzemplojn 
(~lsana + ulo + ejo). 
La signifo de plurmorfema leks!mo ne estas la sumo el 
la unuopaj morfemaj signifoj. Gi estas pli. La reguloj 
de la vortanalizo, ellaboritaj de Ren6 de SAUSSURE, 
Eugen WUSTER kaj Kalman KALOCSAY donas certan helpon por 
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dedukti el la unuopaj morfemsignifoj la tutan signifon 
de la vorto. 
La kunmetitaj vortoj en Esperanto grandparte estas "tra
vide blaj", do morf eme motivi taj. Tiu a pe co d·e moti veco 
nin pleje interessa kaj sube estos plue traktotaj. 

(c) J!a_s!_rn~!i,!a_m.Q.t! V,!C.Q. 
La signifo de iuj vortoj estas motivitaj per metafora a~ 
metonomia uzo. ,;ietonoillio: La " t a b .l o ekridis" 
(la eetablularo). :;letaforo: Li estas a z e n o • La 

p l 0 r a a • 

(d) J!a_e,!l{!!o.!oJ3i.!! ,!!!D,!i_ye.Q_o_ 
Tiu motivec·o ee esperantaj vortoj estas tre diavastigita. 
Konante la sistemon de la vortfarado de la fontolingvoj 
de Eaperanto, oni trovas indikon pri la signifo en la 
elementoj de la unuopaj vortoj. 
Ekz. o ra t o r o el la latina 'orator•, orare

paroli 
-tor - sufikso indikanta 
(crator) personon 

Ad p r e s k r i b o de lat. p r a e l a c r i -
b e 1· e (anta~ - skribi), 
l a b o r a t o r i o de lat. laborare (labori) + 

sufikso -tor (persono) - ium (loko) k.t.p. 
Sur la principo de la etimoloGia motiveco la adeptoj de 
la naturalisma skolo konstruis siajn sistemojn. 
Ekstreme supertaksante la etimologion de la vortoj ili 
akceptis la situacion, ke la dum jarmiloj kreskinta vort
kunmeta sistema de la greka kaj latina lingvoj nur tre 
tre supra~e aludas al la a k t u a l a signifo de la 
vortoj. 

.. 
Oni povas distingi diversajn gradojn de motiveco a~ travid
ebleco de la unuopaj kunmetitaj vortoj. 
Tion tre klare montras la sinsekvo de jenaj vortoj, en kiu 
·la travidebleco malkreskas: muskaptilo - marbesto - pre~ejo 

• traneilo - urbdomo - fortika~o - fervojo - glacia~o -
necesejo - buaumo. 
Oni parolas pri malheli~o de la motivo ~is idioma~i~o. 
Ce m·u s kap t i l o ni trovas tri klarajn indikojn 
(ilo por kapti muso(j)n). 
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Anka~ m a r b e s t o estas relative simple analizebla: 
besto el la maro. F r e ~ e j o indikas lokon, kie oni 
pre~as, sed ne la fakton, ke ~enerale temas pri k r i -
s t a n ~ diserva domo. (PIV 860) Anke.~ t r a n a i l o 
ne multon diras pri la forma de ilo, per kiu oni traneas. 
U r b d o m o (PIV 202) ee malpli diras, ear kompreneble 
en eiu urbo trovi~as domoj, sed ~enerale nur unu, kie "funk
cias la eefaj a~~nistraj servej de la urbo, kunvenas la ma
,:i:Jtrato k.t•I'•" Ee pli malklara estas f o r t i k a ~ o 
(HV 309 "eia konstruo de miJ,ita defendo"), kie la idioma~i
~o jam pli forte senteblas, ear ekzemple 'fortike. a~o' anka~ 
povas esti bastono, briko, ledo k.t.p. Apena~ eblas ekkoni 
el f e r v o j o , ke temas pri "Sistemo de transportado 
de pasa~eroj kaj varoj per relvojo" a~ "Tuta de la organizo 
kaj personaro, necesa per la ta~gigado, administrado kaj 
ekspluatado de tiu speco de trafiko" (PIV 1201). Kaj kien 
diri pri g l a c i a ~ o , n e c e s e j o (necesaj 
estas multaj ejoj) a~ ee "buaumo"? La lastaj tri estas ee 
malpli travideblaj kaj montras partan idioma~i~on, speciale 
bua~~o, vorto ne plu analizebla. 
Do oni klare vidas, ke estas tre diversgrada la helpo kiun 
donas la motivo de la vorto por deeifri ties signifon. 
Sendube la grado kaj la tipo de la motiveco havas certan in
fluon al la pensado. Klara motivo povas tion obstakli. 
Di versaj s.ciencistoj4) substrekas, ke b one motivi taj, do tra
videblaj kunmeta~oj povas senftar~igi la cerbon. La travidebla 
vorto estas pli rapide je la disr,ono ol aliaj kaj povas kon
tribui al la optimumigo de la komunikado. Tio plene validas ,. 
por internacia lingvo. o.s. Ali;WITOVA kaj E.A. BOKAREV skri-
bas: "Sendube por monda helplingvo ne nur estas tre grave 
sed ee nemalhaveble, ke kiel eble plejgranda nombro de !iaj 
vortoj estu motivitaj, havu klaran strukturon ke.i racie kon
struitan rilaton inter "signato" kaj "signanto"5 • 
Tio signifas por Esperanto, ke ne nur la relative alta inter
nacieco de· la vortmaterialo la~ fontoj sed anka~ la altgrada 
signifomotiveco de la kunmetitaj vortoj entenas tre gravan 
pormemorigan kvaliton. 

4. ,Ea_!t_2r,2_j_d_!t.!rm:l!!a!!t_!!j_l~ !!!O!iyago_!! 

Se leksikologo a~ vortaristo konscie volas gardi a~ ee pli
bonigi la "travideblecon" de la esperantaj kunmeta~oj, li 
devas ne nur konscii pri la problemo de la motivacl.o seti 
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anka~ konscii pri la plej diversspecaj faktoroj, determin
antaj la motivadon. 
Oni povaa i.a. mencii jenajn faktorojn: 
(a) La da~e progresanta kapablo de la homo eiam pli bone. 

ekkoni la mondon rezultigas komprenon pri la realeco en 
sia menso, kiuj fiksi~as en ~i kaj eniras en la motiv
strukturon de la vortoj. Ili ofte restas neft~taj ee 
se la homa mondpercepto fta~s la informerojn entenatajn 
en la motivstrukturo. Anka~ en Esperanto ekzemple la "suno 

· levi~as kaj mallevi~as 11 • 

(b) Tre gravaj estas la ftan~i~antaj komunikadaj celoj de la 
socio en difinitaj situacioj. Konata ekzemplo estas la 
e~emismoj. Anstata~ m o r t i oni povas diri e l -
m o n d i ~ i , f o r p a s i • 

Anka~ klasaj interesoj povas influi la motivstrukturon. 
La sama persono, depende de la politika konvinko, •povas 
esti nomita "labordonanto" a~ "eksplua-t;.isto". Malsama 
vidpunkto kondukas al diversmaniera motivado de la sama 
fenomeno: Iuj parolas pri "nepagipovaj" aliaj pri "ne
transpagipovaj" landoj. Grava diferenco en la motivostruk
turo. Landoj de la "tria mondo" estas nomataj kelkfoje 
"subevoluint.aj landoj" a~ "evolulandoj". Iuj parolas pri 
"ribeluloj" aliaj pri "naciliberigaj batalantoj" k.-t.p. 

(c) Tre gravan kaj anka~ ne sufiee esploritan influon je la 
strukturo de la motivo havas la fonologia kaj morfologia 
konsisto de la lingvo. 
Semantikaj kaj fonetikajlmorfologiaj faktoroj certa in
fluas la kombinemon de la morfemoj. 
Ekzemple la kombinemo de la esperantaj morfemoj estas 
ftajne eirka~ duoble pli granda ol tiu de la vera tre 
vortkunmetema germana lingvo, kiel supozigas la rezultoj 
de mia komp~ado. 6 ) Tion i.a. anka~ influas tiaj faktoroj 
kiel strukturo kaj "pezo" de la s;i.laboj. Esperanto apar
tenas al la iom lonsvortaj lingvoj. La~ TEicaMANN oni 
povas fari jenan tabelon pri la meza silabonombro po 
vorto en diversaj lingvoj: angla 1,4 l germana 1,6 l 
Esperanto 1,9 l araba, greka 2,1 l japana, rusa 2,2/ 
·latina 2,4 l turka 2,5.?) Do Esperanto okupas mezan lo
kon inter la mallongvorta angla kaj la relative long
vorta turka. 
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Grava por la strukturigo de la motivo anka6 estas la 
fone·ma konsisto de la afiksoj, kiuj en Esperanto ev:Ltas 
tro fortan akumuli~on de konsonantoj kaj havas la struk
turon KVK (mis-), KKV (pra-), KV (bo-), VK (ek-) ee 
p r e f i k s o j kaj VK (-an), V'tCK (-1st-), VKKK 

(-estr-) ee s u f i k s o j • Komparo kun la germana 
lingvo montris, ke la semantikaj faktoroj ee la Esperan
to-vortkunmetado pli forte povas efiki - ear malpli limi
gitaj per fonetikaj/morfologiaj faktoroj - ol en la ger
mana linBvo, ke pro historiaj evoluka6zoj ofte la mor
femoj ne kombini~as kvankam el pure semantika vidpunkto 
tio estus tute ebla. 
Nur tre malgranda parto de la semantike realigeblaj vort
kunmetoj en la germana vere nur ekzistas. Nur 3,2 % de la 
per komputilo produktitaj vortoj la6 la modelo substanti
vo + diminutiva sufikso (Br,!!t/.9.h!!!) kaj nur 11,3 % de la. 
modelo verbo + substantiviga sufikso (Bind/~) estis re
gistri taj en la granda vortaro de IVahrig. 8 ) 

La tabelo 1 montras la malsaman oftecon de certaj vort
modeloj en la germana ~aj en f;speranto. 

(d) Tre grave influas la elekton de difinitaj motivaj struk
turoj da dialektike sin samtempe kompletigantaj kaj eks
kludantaj faktoroj de ekonomio kaj redundanco, klasike 
formlllita en la principoj de sufieo kaj neceso. 
Koekzistas, depende de la kunteksto scivoleco (PIV 963), 
scivolemc{DAIS E/J 347) kaj scivolo (KON 9), konatulo kaj 
konato k.t.p. 

(e) En forta grado je la motivstruktuo efikadas en eiu nacia 
lingvo influoj de aliaj naciaj lingvoj. Tradukesprimoj 
(CALQUES) anka6 oftas en Esperanto, kvankam beda6rinde 
nesufiee esplorita. GREGOR en tre interesa studo anali
zis la6 la motivstrukturo la kunmetitajn vortojn de la 
unuaj tri jaroj de la ekzisto de Esperanto kaj trovis, 
ke 18 % de la vortoj sekvis germanan modelon, 34 % estas 
originala kunmetitaj sen modelo, kaj la aliaj sakvis a6 
slavajn a6 german-slavajn kaj aliajn tipojn10>. 
Ekzample tipa germanajn strukt~jn montras la vortoj 
en tabelo 2. 
Tre interese· estus esplori la kunmetitajn vortojn en 
PIV la6 tiu vidpunkto de nacilingva infl·uo je la motiv
strukturo. 



Tipo 

Subst. + adj. aufikso 

P.rep. + subst. + adj. 
sufikso 

Subst. + verbo 

Adjektivo + verbo 

Verbo + verbo 
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germana 

staub-ig 
limigite 

neben/amt/lich 
limigite 

Acht + geben 
achteeben 
(dani atenton) 

Esperanto 

polvo/polva 
senlime 

krom/ofic/a 
senlice 

vesper/man~i 
(PIV 667) 

ege limiGite ~ 
35 ekzemploj ~e 
Liater recistri-
taj 9) 

falsch + spielen sat/dormi (PIV 690) 
f'alschspielen 
(trompludi) 
limigite tre ofte 
80 ekzemploj ee 
Uater registri-
taj 10) 

preskati mank·aa rigard/saluti 
Ant. 542 
pli ofte 

Tsbelo 1: L~lsama of'teco de certaj vortmodeloj en la germsna 
kaj en Esperanto 

al/fali - La loto alfalis al la 
antati/Sambro, ankati en la pola, 
bon/hav/a 

pastro (PIV 263) zu/fallen 
(PIV 15) Vor/Zimmer 

(Bu E/En 163) wohl/hsbend 
el/don/o, ankati en la rusa kaj pola 
for/iri 

(PIV 203) Aus/gabe 
(PIV 442) fort/gehen 
(PIV 1186) mit/reisen kun/veturi 

!vi t/ban/ej /o 
unu/f'orm/eco 
unu/nombro 
vesper/manao 

(Bu E/En 401) lchwitz/bad 
(PIV 943) Ein/fBrm1g/keit 
(PIV 943) Ein/zahl 
(Bu E/En 260) Abend/essen 

Tabelo 2: Germanaj strukturoj en Esperanto-vortoj 
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(f) Specialajn postulojn a± la motivstrukturo starigas la 
scienca terminologio. Cu preferi la kunmetitan kaj sekve 
morfeme motivitan 'komputilo' a~ la radikvorton 'kompu
toro'? 

(g) Anka~ ekzistas faktoro.j kiel estetikaj vidptmktoj (bel
soneco), la efikado de analogio, ee lingva hazardo kaj 
aliaj. 

5. !o~lu,9;o,;i 

Ni povas konstati, ke la interna s t r u k t u r o 
de la vorto, la m o t i v o de ~ia si;nifo, nur indikas 
pri elektitaj trajto~e la signita enhavo. La motivado de 
signifo ne okazas logike a~ la~ iuj anta~difineblaj procesoj. 
Multaj faktoroj influas ~in. Klara motivo de kunmetita vorto 
estas tre grava por internacia liBgvo. La leksikologoj do 
devas esplori la motivo-strukturojn, konstati ilian devenon, 
se eblas pritaksi la komunikadan oportunecon de la strukturo, 
kaj el eio dedukti kriteriojn por la~plana kaj celkonforma 
vortkunmetado. 
Unu tasko, baldad farebla, estas la esploro de la kunmeta~oj 
reġistritaj en PIV. La priskribita temo ne nur estas grava 
por la komuna vorttrezoro kaj por la lingvo de la literaturo 
sed speciale ankad por la fakte~ninologio. 

Notoj 
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1975, P• 33 

2) 

3) 

4) 

5) 
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ter, Leipzig 1918 

Kp. Eugen WU.ster ("innere Sprachform") en Internationale 
Sprachnormung, Bonn, 2/1968, P• 13 , 2. iild. 

- H.M. Gauger: Durchsichtige Worter, Heidelberg 1.971, p. 180 
- w. Reinhardt: Sprache und technische Revolution, ,!!! "Zeit-

schrift fUr Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunika
tionsfqrschune", Berlin, 1974/1-3, P• 1992 - 193 

o.s. AAmanova/E.A. Bokarev: Me!dunarodni vspomogatelnyj 
jazyk kak lingvistieeskaj-problema, .!!! "Voprosy jazykoz
nanija, Uoskvo, 1956/N-ro 6, p. 74 
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disertacion D. Blanke: "Plansprache und Nationalsprache, 
ein Beitrag zur Erforschung ihrer spezifischen Kommuni
kationsleistungen, gezeigt am konfrontativen Vergleich 
einiger Problema der Wortbildung des Esperanto und des 
Deutschen", Humboldt-Universitato Berlin (GDR) 1975 

7) H. Teichmann: Sprachwissenschaft in neuer Sicht, NUrn
berg 1959, P• 21 

8) 

9) 

10) 

K.D. BUnting: Morphologische Strukturen deutscher WBrter, 
Hamburg 1970, P• 75 ks. 

E. Mater: Deutsche Verben, vol. 3, 1966, p. 35 ks. 

D.B. Gregor: La plej fruaj senafiksaj kunmeta~oj en Espe
ranto en Scienca Revuo, Beograd 1974, vol. 25, n-ro 2-3 
(106-107), P• 81-102 

~llongigo3 

PIV: Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, Paris 1970 
KVK: Konsonanto - Vokalo - Konsonanto (Strukturo de morfemo) 
Ant: Esperanta Antologio, La Laguna 1958 
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Daig E/J.: Daiga Kusyorin: Vortaro de Esperanto, Esperanto-

Japana, Japana/Esperanto, Tokio (?) 1964 
Kon: Kontakto, ·revuo de TEJO, n-ro 1/1972 
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Jerfly Leyk 
~ODELO DE LA ESPERANTAJ LEKSOFORWOJ 

1 • .Qe,!o_ 

La celo de la refera~o estas trovi eblajn formojn de la espe
rantaj vortoj. La fo~noj de la vortoj estu distingeblaj lad la 
fina parto de la vorto. La fina~oj estu elcktitaj tiel, ke unu 
fina~o difinu nur unu formon. La aro de fina~oj estu konst:ruita 
tiel, ke ~i formu modelon pri la ladfina~a fleksio de esperan
taj vortoj~ ' 
Atingante la celon ni disponas pri la rimedo ladfina~e rekoni 
kaj klasifiki ajnan esperantan vorton. Krom la klariga, la mo
delo povas plenumi ankad utilecan funkcion, ekz. ee adtomata 
rekonado de esperantaj vortoformoj. 

2. Ieg,r,!o_ 

En la konstruo de la modelo de la esperantaj leksoformoj estos 
aplikata la metodo konata en matematika lingvistiko. Estas pro 
tio postulate, ke la leganto posedu bazajn sciojn pri la simho
laro de forcala logiko. 

Difino 1. 
V - esperanta vortaro, enhavas Oiujn esperantajn vortojn 

(aktuale ekzistantajn, krom propraj nomoj) 
A - alfabeto de esperanto 
G - gramatiko, konstruanta el la alfabeto A vortojn v e V kaj 

nur tiujn vortojn 

Sekve V = LG(A) - t.s. V estas la lingvo L difinita per la 
gramatiko G_(ekspli~ite ne montrita) sur 
la alfabeto A. 

La menciitaj nocioj kaj simboloj havas nur kadran signifon por 
la sekvontaj konsideroj, ear ili ne estos plu evoluigataj. 
Ilia enkonduko tamen gravas pro la postuloj al formala korekte
co en la konstruo de la modelo. 
Fundamenta tasko en la modelkonstruado aplikata en la refera~o 
estas la distingo de la aro de fina~oj (nomata F). Por solvi 
tion estas formulita eksplicita aro da kondiOoj, kiujn devas 
plenumi la elemento;1 de la aro F. 
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La kondieoj estas jenaj: 

1. 

2. 

4. 

~ 
v'fv 

(v = xf A 
f•F 

/\ Ef V) ffF 

X B) /la fina~o ekzistas/ 

/la fina~o ne estas 
memstara/ 

1\ -(V v = xfy/\ 
feF vfV 

x,y~ B Ayff.) 
/la fina~o ne povas 
esti postsekvata/ 

f 1 = xf2 A xE-B "Jt#\ 
7la fina~o ne povas fin
i~i per alia fina~o/ ·. 

kie B - stringo (sinsekvo) de literoj el la alfabeto A. 

Plenumas la kondieojn jena aro: 
Difino 2, ekzemploj 

adjektivoj 
adverboj 

F= 

a, aj, ajn, an 
e 
en 
i,,.as, is, os, u, us 
n 
o, oj, ojn, on 
u,uj,ujn,un,al,am,el,om 

.. 

direktaj adverboj 
verboj 
min, vin 
substantivoj 
tabelvortoj 

Difino J, Ciu vorto, kiu ne havas fina~on apartenantan al la 
aro F posedas pseddofina~on /malplena fina~o/, 

.. 
- prilar~gita aro de esperantaj 

fina~oj, 

Rimarko, Ciu esperanta vorto havas fina~on el la aro G, 
Formale: 

A 
VffV 

Difino 4, Ajna esperanta vorto sen sia fina~o apartenanta al 

la aro G konsistigas t e m a ~ o n , 

Difino 5, L e k s o n kon~istigas eiuj vortoj kun la sama 
tema~o. 
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Difino 6, Forma de la lekso estas difinita per la fina~o kaj 
nomata l e k s o f o r m o • 

En la aro F ni enkonduku 2 rilatojn: P kaj Q. 
Q: Du fina~oj t 1, f 2 el la aro F estas en la rilato Q se la 

alpreno far ajna vorto la fina~on t 1 implikas, ke la sama 
vorto povas fini~ per f 2• 
Formale: 

Difino 7. t 1Qt2 ~ 1. f1"t2 eF 

2, ~ (v = xf1 A ~B =~( u=xf2 =' ue-vy 

Q - estas transira kaj refleksiva sed ne simetria 

Ekz.: aQajn, ear eiu adjektivo fini~anta per -a povas 
alpreni akuzativon en pluralo, 

eQa, ear eiu adverbo fini~anta per -e povas 
transformi~i al adjektivo. 

P: Du fina~oj f 1, f 2 estas en la rilato P, se la alpreno far 
ajna vorto la fina~on f 1 implikas, ke la sama vorto povas 
fini~i per f 2 kaj i n v e r s e • _Alivorte, t 1 Pf2, se 
la- rilato Q inter ili validas en ambad direktoj. 

Formale: 
Difino 8. f 1Pf~·f1Qf2 A. f 2Qf1 

/reciproka implikado de fina~oj/ 

P - estas transira, simetria kaj refleksiva 

Ekz.: aPajn, sed ne ePa, ear ekzistas vortoj kiuj posedas 
adjektivan formon sen la adverba -e /v. morgad~ 
sed ne morgad!{. 

Pro sia ekvivalenteco, la rilato P estigas jenajn abstrakto
klasojn en la ara G /t.e. grupojn de fina~oj, en kiuj eiuj 
elementoj sin reciproke implikas/: 

(a l 4: ~a,aj,ajn,an j [n1 = ln! 
[e] = te i Lo] = ~o,oj,ojn,onj . 
[en) = (enJ [uJ = fal,am,el,om,u,uj,ujn,un~ 
ti J .. las,i,is,os,u,us j [t] = ! tl 

La direktojn de la implikoj inter tiuj klasoj lad la rilato 
Q montras sekva diagramo 1: 
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Diagramo 1: Q-tipaj implikoj inter la P-fina~oklasoj. 

Videblas, ke Q dividas la klasojn distingitajn per la rilato P 
je du tipoj: 

H = ~]. [i), (o],[t] l - klasoj, kiuj ne implikas (en la 
senco de Q) aliajn. Ili estas kon
siderataj kiel unuarangaj. 

I = l(;], [en]. [ n J, [ ~ 1- klaso j duarangaj, implikantaj ( en 
la senco de Q) aliajn klasojn. 

Formale: 
Gp - signifu aron de la abstraktaj klasoj distingitaj en la 

aro G per la rilato P: 

Gp • i&-1• [e], ten], [1], [n], (o], [u], [$]I 
Rilato ~ estu difinita jene1 

/"\ lġ1~~/:· t 1Qt2 .;\ t 16g1 Af~~) g1,g~p l" 
/tio signifas, ke ~ estas projekcio de Q sur la 
aron de klasoj Gp/• 

I "' l g~-Gp: V &tih ·l h*Gp 

H = Gp - I. 

Jo ~1.,20.;1 ,ġe_l,! ,!S,Ee.!:B!!t.! !l.!k,!1,2o 

Konforme al la difinoj 5 kaj 6 la leksoj povas esti distinga
taj i.a. lad la formoj kiujn ili Blprenas. La rilato P estigas 
4 klasojn de unuarangaj fina~oj H kaj 4 de la duarangaj I. 
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En la funkcianta lingvo montri~as, ke la fleksiado de la leksoj 
(tema~oj lad la difino 4) ne estas libera. Ne e1u tema~o alpre
nas eiun fina~on. Pro tio oni povas klasifiki esperantajn lek
sojn lad tio kiujn klasofina~ojn ili akceptas dum fleksiigo. 
Pro la motivoj, kiuj estos aparte traktitaj en la lasta parto 
de la refera~o sube estas konsideritaj nur la unuarangaj fiLa
~oklasoj /H/. 
Teorie ekzistas 15 leksotipoj lad la grado de ilia fleksebleco. 
Jen ilia listo kun ekzemploj: 

Fleksia tipo Ekzemploj 

4-fi.r>..o.~a: aio• KONTRA U 

3-fina~aj: aio Il~TENCi, KOSTi 
ai6 TUJ , 
ao6 DU, ,JORGAU 
io• VE 

2-fina~aj: ai PLURa, GRAVa 
ao HO:.Io, Kio 
afo POST, :n: 
io PASi, SEI'l'Ti 
1 .. ? 
0 VIWoz 

1-fina~aj: a DELIKATa, TRIOBLa 
1 B~Ai, BOLi 
0 AJo, SKRIBILo 

" KE, LA 

4o §.i,&n!f.Q. ~e_H: ~a..t !-!iRa..t !.1!!8-lo..t ,!n_l~ ,!V.Q.l.J:!O_d,! ,!_a_l,!~V.Q.o 

La distingo de la fina~oklasoj de du grupoj trovas interpreton 
en la konsideroj de la dino.miko de la lingvo. Tie ankad klari
~as la unuarangeco de H-tipaj fina~oklasoj kaj duarangeco de 
la I-tipaj. 
Antad ol esplori tiujn problemojn valoras enkonduke iom pli 
~enerale konsideri la dinamikajn kaj stabilajn lingvoecojn. 
La lin8vaj modeloj ple~ ofte apartenas al la sinkrona (statika) 
analizo de la lingvo. Car lingvo tamen evoluas - Ai estas pri
skribebla ankad diakrone (dinamike). La dinamikaj fortoj (re
guloj) kadzas AanAojn en.ladtempe sinsekvajn sinkronaj modeloj 
de la ~ingvo. Pro tio, eiu ajn sinkrona modelo povas (ee Aajne 
devas) havi esceptojn, kiuj Auste respegulos la funkciadon de 
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la dinamikaj reguloj. La eaceptoj aignifaa, ke la lingvo evo
luaa. 
La pligravigo de iu ajn tipo de eaceptoj aignifaa, ke tiu tipo 
komencaa atabili~i en la lingvo kaj la ainkrona modelo por la 
konsiderata periodo devas enhavi la koncernan tipon ne plu 
kiel esceptan aed regulan lingvotrajton. 
La internaj fortoj manifesti~antaj en la lingvo povas havi 
- kiel dirite - stabiligan (statikan) kaj fta~igan (dinamikan) 
karakterojn. Enkondukitaj en la artikolo rilatoj P kaj Q eataa 
ekzemploj de enlingvaj fortoj (ligoj) inter la esperantaj fi
na~oj. 

Praktika aplikado de la li~gvo donas intereaajn ekzemplojn al 
la rolo de la I-tipaj fina~oklaaoj • .;Jontri~as, ke en la nun
tempa Esperantc tiuj fina~oj estas esceptoka~zaj rilate la 
atabilan parton de la lingvomodelo (sinkrone konceptatan). 
Sekve, ili reprezentas la dinamikan trajton de la rilato Q. 
Trovi~as en la lingvo jenaj vortoj traktataj kiel korektaj: 

... 
TI]la, KIOMa, CIELENas, DEKST~a, 

kio signifaa, ke la majusklitaj vortoj, kies fina~oj apartenaa 
al la klasoj (e], {u], [en] reapektive, povas alpreni aldonajn 
fina~ojn. Alivorte, tio signifas, ke la klasoj el la tipo I 
ne havas sufiean forton por senescepte konservi sian fina~econ· 
(la~ la postuloj starigitaj en tiu refera~o). En la kzo de la 
H-tipaj fina~oklasoj tiuspeca malforteco ne estas renkontata • .. 
Car la ebleco alpreni aldonan fina~on por la I-fina~oj ne estas 
ofte renkontebla, tiu grupo r~apegulaa nunmomen~e esceptokara
kteran ei-rilate trajton. 
La klarigo de tiuj fenomenoj estas ebla se ni rememorigoa la 
difinojn de la rilatoj P kaj Q. La rilato P estaa eaence pli 
forta, ear ~in konaistigaa amba~direkta Q-interrilatado de la 
fina~oj. Ciuj du fina~oj, kiuj P-interrilataa, interrilataa 
anka~ la~ Q aed ne inverae. La rilato Q ne estaa tiel forte 
liganta du objektajn fina~ojn. Videblaa, ke la I-fina~oj eataa 
iusence duonapertaj en la direkton de la respektivaj H-fina~oj, 
kiujn ili implikaa (v. la diagramon 1). 
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5. §ian!f~ ~a_l,! _!!z,!t,!j_s,!m.!!,o!o..t:_ 

a•x - elemento a apartenas a1 la aro X, 

)\ por eiu elemento a 
a 

'( - ekzistas elemento b,. ke 

~ ne estas vero, ke 
A kaj + - malegalas 

Detlev Blanke 

RESUiilq KAJ :dEZULTOJ DE DISERTACIOx) 

11 p l a n l i n g V 0 k a j n a c i a l i n g V 0 t 

k 0 n t r i b u 0 p o r e s p l o r a d o d 8 i l i a j 
B p 8 c i f a j k o m u n i k ad a j p 0 t e n c 0 j ' m o n t r i t a p e r k 0 n f r o n t a k o m p a r o 
d e k e l k a j p r o b l e m o j e l l a V 0 r t -
f a ra d 0 d 8 E s p era n t 0 k a j l a g e r -
m·a na l i n g V 0 11 La pa~oindikoj rilatea ol le 
germana originalo. 

Ni eliris de la tezo, ke por la homo estas tre signife, adapti 
konscie kaj celkonforme la lingvon kiel instrumenton de la 
komunikado, pensado kaj ekkonado al la dadre pligradi~antaj 
sociaj postuloj. 
La lingvistika eefa problema ei-rilate estas la demando pri 
la rilato inter spontaneco kaj konscieco (planiteco) en la 
evoluado de lingvo. 
Tiu problemaro dadre plisigni~as. Estis kaj estas ja la tasko, 
ekzemple, en historie mallonga tempo adapti multajn lingvojn 
de Azio,kaj Afrika alla modernaj komunikadaj bezonoj ad plu
evoluigi ankad la tradiciriea.jn literaturajn lingvojn en plej 
diversaj kampoj (ekz. terminologio). 
Planita lingvo (planlingvo) en plej alta ġrado estas produkto 
de konscia kaj celdirektita interveno de la homo en la sferon 
de la lingva evoluo kaj estas pruvo pri la ftusteco de la tezo 
de MA.HX/ENGELS: "ke la individuoj siavice prenos plene sub sia~ 

x) Aperis en 11der esperantist" 611976 (80) 
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kontrolon ankad tiun produkton de sia specio (la lingvo - D.B.), 
kompreni~as de si mem". 
Tial la okupi~o pri la strukturo, evoluo kaj funkcio de plan
lingvoj estas de principa intereso por la lingvoscienco. 
Ti~-e1 vidpunkto flanke de la lingvo-scienco ~is nun ricevis 
nur malmulte da atento. 
~a prezentata laboro tial volas kontribui, forigi tiun mankon. 
Gi starigas al si la taskon, kompare prezenti kelkajn proble
mojn de la vortfarado de nacia lingvo (la germana) kaj de la 
planlingvo Esperanto. La laboro tiel volas kontribui al la 
esploro de la diferencoj kaj sama~oj en la strukturo kaj komu
nikadaj kapabloj de lingvo historie stampita kaj lingvo en la 
fundamentoj kreita konscie de la homo. 
Kiel metodon ni elektis la konfrontan prezenton. La laboro tial 
ankad volas kontribui al la a k·s p l u a t o d a l a 
p l a n l i n g v a p r o b l e m a r o p o r l a 
lingvoscienco. 
Okupi~ante pri internaciaj planlingvoj ni distingis 
m a t a n , 1 n t e r l i n g v i s t i k a n kaj 
r i s t i k a n aspektojn(p. J). 

p ra g
h e d -

Kvankam estas de granda scienca intereso sekvi lafunkciadon de 
planlingvo ee la realigo de diversaj praktikaj celoj (pragmata 
aspekto) kaj pritrakti la multajn problemojn, rezultantajn ei 
la eblecoj de uzo de planlingvo por raciigi la internacian 
lingvan komunikadon (interlingvistika aspekto), tamen la elir
punkto de mia disertacio estis en la hedristika aspekto. 
Per tio ni precipe celas la fakton, ke internacia planlingvo 
funkcianta jam jardekojn - kaj tio sole nur koncernas Esperan
ton - estas "grandkonceptita lingvistika eksperimento" (ACHMA
llOVA/BOK.AREV), havanta principan signifon por la klarigo de la 
demando, en kia grado la home kapablas konscie kaj ladplane 
Aan~i sian lingvon ad ee krei novajn lingvojn. 
La okupi~o pri planlingvoj ebligas gajni vicon da novaj ekkonoj 
por la lingvoscienco i.a. tiajn, kiuj plifaciligos priju~i, 
kia grado de reguloco en lingvo estas dezirinda kaj atingebla. 
La fakto, ke en Esperanto pli ol 9·0 jarojn funkcias planlingvo 
en internacia kadro·postulus de la lingvo-scienco i.a. respon
dojn al la demandokompleksoj: 

1. Kiujn komuna~ojn kaj malsimila~ojn havas tielnomataj "natu
raj" lingvoj (naciaj lingvoj) kaj planlingvoj (ekz. Esperan

to) rilate al strukturo, evoluado kaj komunikada kapablo? 



153 

2. Kiel oni povas prijuti la komunikadan kapablon kaj. la suk
ceson en ellerno de nacia lingvo resp. de planlingvo en la 
rolo de fremda li.ngvo? 

3. Kiujn impulsojn donas la planlingva eksperimento por la 
konscia formado de naciaj lingvoj? 

De eksterordinare grava signifo por la plialtigo de la nivelo 
de la fremdlingva instruado (instruado de naciaj lingvoj) ankati 
estus la preciza kontrolo de la supozo, ke la kono de plan
lingvo konsiderinde akcelas la alproprigon de fremda nacia ling
vo (p. 6). 
La malmultaj menciitaj problemoj montras, ke la planlingva eks
perimento en Oiuj siaj diversaj·aspektoj estas por la lingvo
scienco kaj krome por aliaj sciencaj disciplinoj ankorati eks
pluatenda. 
Tio necesigas kontinuan institutigitan esploradon en nacia kaj 
internacia kadroj. 
La ekspluatado de la planlingva proble~o por la lingvoscienco 
necesig.as la klarigon de kelkaj principa;j demandoj. Tial por 
kompreni la demandojn de la lingva planado kaj planlingvoj ne
cesas okupiti pri l~ karaktero de la lingvo. Kvankam tiu deman
do en nia laboro ne estas vasta diskutita, tamen ni atentigis 
pri· unu problema, nome pri la influo de la organismo-teorio de 
SCHLEICHER (p. 9 - 17) en la lingvoscienco, kies efiko estas 
pruvebla Ais la nuntempo. 
Komparoj de la lingvo kun organismo, la kontratistarigo de "vi

vaj" kaj "mortaj" kaj de "artefaritaj" kaj "naturaj" lingvoj 
estas malakceptataikiel neutila por scienca diskuto, Oar temas 
pri noĊioj nebuligantaj la karakteron de la lingvo. Ili konsi
derinde malfaciligis la aliron al la kompreno de la planlingva 
fenomeno. La agnosko, ke la lingvo estas "signo-sistemo" kun 
"ila karaktero" implicas ties planigeblon. 
La konscia, pli ati malpli sistema kaj planita interveno de la 
homo en la lingvan evoluon estas tre kutima fenomeno kaj pru
vebla per,multaj faktoj. Kalkuleblas al tio 1. la konscia elekto 
kaj disvastigo de lingvo (resp. dialekto) al nacia lingvo 
(p. 17 - 19). 2. la provizo de antatie senskribaj lingvoj per 
skriboj kaj ortografiaj reformoj (p. 20 - 22). ). la latiplana 
kreado de ankorati ne ekzistintaj esprimoj por novaj nocioj 
(ekz. ae "junaj" literaturaj lingvoj kaj en la sfera de la 
scienca kaj teknika leksiko) kaj la anstatatiigo de antatie ku
timaj esprimoj per novaj (p. 22 - 27). 4. Ankati ia kodigo de 
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lingvaj normoj kaj 5. lingvaj reguligoj cele al ideologia mani
pulado apartenas al tio. '(p. 27) 
Speciale klare oni povis montri la planitan intervenon de la 
homo en la sferon de la lingvo ee la ekzemplo de lingvoj de 
USSR kaj Afriko kaj l!e la ekzemplo de la norvega, turka kaj 
indonezia lingvoj. De speciala intereso por la esploro de kon
scia kaj celdirektita lingvoA~o estas la spertoj de U'SSR. 
La sukceso de lingvodirektaj a~ lingvoplanaj klopodoj, tiel ni 
montris, dependas i.a. resp. estas influataj de 
1. la ekzisto de objektiva bezono 
2. la karaktero de la sociaj kondieoj 
). la konsidero de la strukturaj ecoj kaj evolutendencoj de 

la lingvo 
4. la subteno flanke de Atataj kaj sociaj insti tucioj kaj de 

elstaruloj kun socia influo 
5. la kreskanta signifo de la rolo de konscieco ee la gvidado 

de sociaj procesoj 
6. la rolo de la scienco (p. 27 - 30) 

Sen povi pritrakti en la disertacio la diversajn opiniojn pri 
la objekto de lingvoplanado, ni diris kun Ta~li, ke tiu rela
tive juna disciplino de la sociolingvistiko okupilas pri de
mandoj de reguligado kaj plibonigado de ekzistantaj lingvoj . 
kaj pri la konscia kaj la~plana evoluigado de regionaj, naciaj 
kaj de la kreo de internaciaj lingvoj. Do estas proksimaj ri
latoj inter lingvoplanado, lingvonormigo (terrninologio-norrnigo), 
lingvo-kulturado (lingvokulturo) kaj lingvo-reguligado. Tiujn 
rilatojn la laboro nur povis tuAi. 

La.problemoj de la lingvoplanado kaj de planlingvoj same havas 
intimajn tuApunktojn. Inter la celdirektita, konscia kaj la~
plana reguligo interna de historie kreskintaj lingvoj kaj la 
la~plana kreo de tutaj lingvoj (planlingvoj) kaj ties interna
cia aplikado ne estas esenca diferenco. 
Krome la pliampleksi~anta intensivi~o de la internacia kunla
boro postulas raciigon kaj pli altan efikon de la internacia 
komunikado kaj per tio sekve "la planadon de la disvolvi~o de 
la lingva monda proceso" (DESERIEV) (p. 30 - )6) ee tio ne nur 
temas pri la esploro de signifo de apliko de internacia plan
lingvo sub la kondieoj de la paca kunekzistado kaj de la scienc
teknika revolucio (pragmata kaj interlingvistika aspektoj). 
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Grava anka~ estas la demanco, eu la spertoj de funkcianta plan
lingvo (Esperanto) estas utiligeblaj por la lafiplana evoluigo 
de naciaj lingvoj. 
Ankafi tiuj demandoj devos fari~i objektoj de esploro kaj nur 
povis esti menciitaj en nia disertacio. 
La konciza prezcnto de la klopodoj krei kaj internacie apliki 
planlinevojn montris, ke de la e. 700 - 900 p r 0 j e k t 0 j 
nur malmultaj povis akiri praktikan aplikon. Teaas pri la 
s e m i p l a n l i n g v o j (duonplanlingvoj) Volapuko, 
Latino sine flexione, Ido, Occidental-Interlingue, I~ovial, In
terlingua (p. )6 - 49). 
3ole nur Esperanto dum pli ol 80jara historio povis evolui a1 

p l a n l i n g v o • Sekve problemoj de la planlingva deman
do en pli granda amplekso nur povas esti traktataj ee la ekzeo
plo de ~speranto. Bsperanto pruvi~is tafiga por skr~ba kaj bu~a 
utiligo por la celoj de la internacia komunikado. Gi disponas 
pri int er:lacia parolantaro · ( parolanta komunumo), ~an~igas kaj 
evoluas surbaze de la bezon~j de tiu parolantaro (p. 49 - 52). 
La relative konsiderinda sukceso de Esperanto estas klarigebla 
kaj el la si:Jtemkarakteri:zoj de la lingvo l i n e v a j 
k a fi z o j kaj el ekste~ i n g v a j k c fi z o j • .. 
Car oerte estas imageblaj lingve pli perfektaj sistemoj ol 
Esperanto, oni devas supozi, ke la nelinevaj katizoj decidis 
pri la sukceso de Esperanto. 
Tiu proble~~ro tamen ankora~ bezonas pli precizan esploron. Al 
la sistemkarakteriza~oj gravaj por la relativa sukceso de Espe
ranto precipe apartenas.la la~regnla kaj precipe aglutina struk
turo de la lingvo kaj la alta kvoto de romana leksiko. Esperan
to estas malferma funkcie koncept~ta sistema (p. 53 - 54). 
Planlingvo de skema tipo de la aposterioD8 grupo (kp. la kla
sifon p. 39 - 44) Aajnas esti speciale ta~ga por la internacia 
komunikado. 
La konfronta komparo de kelkaj problemoj de la v o r t f a -
ra d o ,de la germana kaj de Esperanto, kiel estas provite 
en Oi-tiu laboro, pli klare reliefigas karakteriza~ojn de am
ba~ komparataj lingvoj. 
Tiu-Oi komparo liveras materialon por la priju~o de la komuni
kadaj kapabloj de la germana kaj de Esperanto. Tamen, kompara 
priju~o de la komunikadaj kapabloj de lingvoj postulas multa 
pli ampleksajn kaj multflankajn esplorojn, ol tio eblisen la pTe
zenti ta labora·~o. Ekzemple ne eblis prezent·i kvantigajn esplorojn. 
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Anka~ gravas por estontaj esploroj, entrepreni komarajn anali
zojn de la komunikadaj kapabloj de nacfaj lingvoj kaj de Espe-
ranto precipe rigarde al la rolo de i n t e r n a c i a 
komuni kilo. 
En la kadro de Oi-tiu laboro anka~ ne eblis prezenti, en kia 
grado la kompara esploro de la vortfarado de ambad lingvoj do
nos impulsojn por celdirektitaj 9antoj de la leksiko de la ger
mana (ekz. en la sfero de terminologio). 
Ni nun resumas la plej gravajn rezultojn de la konfrontado de 
problemoj de la vortfarado. 
La k o n f r o n t a d o d e l a s e m e m o j de 
kelkaj leksemoj de la germana kaj de Esperanto (Land/lando, 
sauber/pura, rufen/voki, evidentigis, ke p o l i s e m i o 
ekzistas en amba~ lingvoj. 
Ankora~ mankas precizaj esploroj pri la evoluo kaj la amplekso 
de la polisemio en Esperanto. Sed oni povas supozi kun granda 
probableco, ke la polisemio en Esperanto estas malpli forte 
evoluinta ol en la germana. 
Nur kelkaj malmultaj kontroloj atentigas, ke la polisemio de 
la Esperantaj leksemoj pligrandi~is en la da~ro de la evoluo 
de la planlingvo. Polisemio apartenas al la bazaj ecoj de ling
vo. La funkciado de planlingvo en la praktiko do sekvigas la 
evoluon de polisemio de ~iaj leksemoj. Pli precizaj konfrontaj 
analizoj pri polisemio de la leksemoj en la germana kaj en Espe
ranto eventuale ebligos certajnAeldirojn pri optimuma por la 
komunikado grado de polisemio. Ce la leksemoj Land/lando kaj 
saube~/pura oni povis evidentigi partan identecon, ee rufen/ 
voki fortan alproksimi~on a1 identeco de la signifoj. (p. 56-
60) 

Ampleksaj konfrontaj komparoj de la signifo-rilatoj inter la 
leksemoj de diversaj naciaj lingvoj kaj tiuj de Esperanto povus 
heligi la demandon, en kia grado la signifo de la leksemoj de 
Esperanto estas influataj de naciaj lingvoj. 
La konfrontado de la m o r f e m i n v e n t a r o (p. 61 
- 71) de amba~ lingvoj montris la ekziston de b a z a j 
m o r f e m o j , v o r t f a r a j m o r f e m o j kaj 
f 1 ~ k·a i a j m o r f e m o j • En Esperanto krome ek
zistas la v o r t k a t e g o r i a j s u f i k s o j , 
apartenanta·j same a1 la vortfaraj morfemoj kiel transiraj for
moj inter bazaj morfemoj kaj afiksoj. Por amba~ lingvoj oni 
povis distingi afiksoidojn. La bazaj morfemoj de la germana 
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eiuj povas aperi en neligita formo. La vortfaraj morfemoj kaj 
fleksiaj morfemoj nur aperas ligitaj. En Esperanto la substan
tivaj (-o), la adjektivaj (-a) kaj verbaj (-i) bazaj morfemoj 
~ezonas kOmfletigon per vortkategoria sufikso, do ne aperas 
neligitaj. Ciuj a f i k s o i d o j kaj la plej multaj 
a f i k.s o j de Esperanto ankad povas aperi kiel ligitaj 
bazaj morfemoj (kun vortkategoria sufikso). 
Tio ne validas por la germana lingvo. Al la germanaj afiksoj 
respondas en la plej o!taj kazoj en Esperanto afiksoidoj ad 
ankad bazaj morfemoj. Ce la germarmj afiksoj kaj afiksoidoj 
polisemio kaj homonimio estas relative forte evoluintaj. En 
esperanto tiuj fenomenoj nur aperas ankorad en malgranda grado. 

Historie kondieitaj Aan~oj de la bazaj morfe~oj (umladto, ab
ladto, morfemkunfandi~oj, unikalaj morfemoj), kiuj en la ger
mana relative oftas, mankas en la planlingvo. 
La kAo m b in i v e c o d e l a ~ o r f e m o j 
(p. 71 - 76) al vortsintagmoj en ambad lingvoj estas relative 
forte evoluinta, tiel ke deriva~oj kaj kunmeta~oj oftas. 
La faktoroj, influantaj la kombinivecon de la morfemoj en ambad 
lingvoj, ankorad postulas pli precizajn esplorojn. 
Al ili apartenas l a e k zist ad o de d e·n o
tato, la efikado de la ankorad 
m a l m u l t~ e s p l o rit a j le~ecoj.de la f o
n e t i k a - m o r f o l o g i. a kaj de la s e m a n t i -
ka interna valento (STEPANOVA), 
krome faktoroj kiel a n a l o g i o , l i n g v a t r a -
d i c i o , l i n g v a h a z a r d o , f e n o m e n o j 
d e l a i n t e r f e r o k.a. 
La ekzistado de denotato por la ekesti~o de vortsintagmoj en 
ambad lingvoj estas de sama signifo. Por la kombiniveco de la 
morfemoj en la germana, Aajne en pli granda grado ol en Espe
ranto, gravas la faktoroj de la fonetika-morfologia valento 
(fonema strukturo de la morfemoj, 
n o m b r o, d e l a s i l a b o j d e v o r t o , 
e k z i s t o d e j u n t a j e l e m e n t o j , u m -
1 a d t o , a b l a d t o , s o n p e r d o ) kaj feno
menoj de la l i n g v a t r a d i c i o , de la l i n g -
v a h a z a r d o (STEPANOVA) k.s. 
En Esperanto aame efikadas multaj de la menciitaj faktoroj, 
aed ekz. mankas juntaj elementoj, umladto kaj abladto. 
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Kiomgrade jam influas la konstruon de morfemsintagmoj en Espe
ranto lingva tradicio, analogioj, lingva hazardo kaj naciling
va influo, nur eblas priju~i post pli ampleksaj esploroj. Oni 
povas supozi, ke tiuj fenomenoj en Esperanto pro la malalta 
a~o de la planlingvo (ek de 1887) estas malpli evoluintaj ol 
en la germana. El tio sekvas, ke la faktoroj de la semantika 
valento ( s e m a n t i k a h a r m o n i i g e b l o d e 
l a m o r f e m o j ) en la planlingvo efikas pli amplekse 
ol en germana lingvo. 
Kvankam anka~ Esperanto tute ne estas senescepta sistemo, oni 
povas supozi, ke la kombiniveco de la ~orfemoj entute estas pli 
alta en la planlingvo ol en la germana. Tiu problemo ankpra~ 
necesigas pliajn esplorojn kaj kvantigajn verigojn. 
Komparo de la strukturoj de mor
f o l o g i a - s e m a n t i k a m o t i v i g o (p.76-83) 
de kelkaj leksemoj en Esperanto kaj en la germana montris, por 
la samaj denotatoj aperas malsa~aj a~ samaj m o t i v -
s t r u k t u r o j • En la planlingvo same ekzistas certaj 
i d i o m a t i s m i ~ a j f e n o m e n o j • Tamen oni 
povas supozi kun granda probableco, ke idiomatismi~oj en Espe-
ranto estas malpli evoluintaj ol en la germana. . 
Tio ne nur ftuldi~as al la relative juna a~o de la lingvo kaj 
al ~a planiteco sed anka~ al la volo de ~iaj parolantoj al 
internacia komprenebleco ( k o n s c i o p r i r e g u -
l o.j 1 re g u l k on s c i o). La ekspliko de tiu-ei 
demando ankora~ postulas pliajn esplorojn. 
Je la motivigo de la signifo de Esperanto-vortoj, simile kiel 
je ilia morfologia strukturo, konsiderinde efikas n a c i -
l i n g v a j i n f l u o j (p. 83 - 84), kiel ni povis 
montri per ekzemploj. Anka~ tiu-Oi demando ankora~ postulas 
aldonajn esplorojn. 
Anka~ oni povis atentigi, ke simile kiel en nacia lingvo anka~ 
·en planlingvo i d e o l o g i o - d e p e n d a j f a k -
t o r o j i~luas la signifon de unumorfema vorto resp. la 
signifon de morfemkonstrua~o tiel povante akceli a~ malakceli 
la ekkonadon. 
Tiu fakto estas respegulado de ideologigaj strukturoj, ekzis
tantaj en la Esperanto-movado precipe ek de la fino de la unua 
mondmilito ~is al la nuntempo. (p. 85 - 87) 
Anka~ al tiu temo estu dedieotaj pliaj precizaj esplbroj. 
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De speciala signife per la signife-metivige de ~ortoj en ling
ve estas la dialektika efikade de la p r i n c i p e j d e 
l a l i n e v a e p e r t u n e c e k a j , d e l a 
s u f i e a r e d u n d a n c e • (p. 88 - 93) 

Ambafl principej, efikantaj pere de la ser:1a:1tika funkcie de la 
kuntekste, zergas per grandparte ekenemia signife-metivige de 
la vertej. La efikade de tiuj principej kendukis en Esperante 
al plisimplige de la sienife-metivige (lingva epertunece) ken
servante sufiean resp. plurfejan siJnigen de la enhavoj (redun
dance). Tenuence al mallengice de la vertej, efikanta en eiu 
lingve kaj ankafl en planlingve, li3ita kun malkenstrue de la 
lingva redundance, estas limiGit~ per la vele al internacia 
ke~preneblece, disvastieinta ee la parelantoj de Esperante 
( re g u l ken s c i e ) • La al~a kembinivece de la mer
femej de Esperante certigas certagrade, kiGl ni pevis mentri, 
flekse~lan kaj, depende de la kentekste, fakultative precizan 
signigen de neciej (ekz. man~e afl rruanga!o), kv.ankam tendencoj 
al idiomatismieoj, Aanee de signifoj kaj aliaj fakteroj sekvi
gas certajn malregula~ojn kaj ~enejn. 
Komparaj studoj pri la efikade de la principoj de oportuneco 
kaj redundanco en naciaj kaj planlingvej devus ebligi pli pre
cizajn eldirojn pri tiu-ei problemsu•o des pli ear tiu-ei deman
do i.a. estas de intereso por la terminelogio-esplore, teknika 
lingvenermige kaj lingva planado. 
Oni pevas supezi kun granda verAajnece, ke la principej de lin
gva eportunece kaj de la redundance en la planlingve dispenas 
pri pli da efika grade el en naciaj lingvoj kaj de kendukos al 
pli granqa "travideblece" de la vertej. La travideblece ·de la 
vertej, de ilia klara motive-strukture, akcelas la ekkonadon 
kaj plialtiges la dispeneblecen de lingve (speciale en role de 
lremda lingve). Kemparante la plej gravajn substantivajn, adjek
tivajn kaj verbajn vertfarajn medelejn ni pruvis, ke en la ger
mana kaj en Esperante la tri _plej gravaj v o r t f a r a j 
p r e c e s e j k.u n me t e d e , d e r i v ad e k a j 
p re f i'k sa d o (p. 93- 103) ne tute kengrues. K u n
m e t a ~ e j en ambafl lingvoj estas tre disvastigitaj kaj 
ne mentras tre gravajn diferencojn. 
Distingante en la germana inter eksplicitaj (Sch5n/heit) kaj 
implicitaj d e r i v a ~ e j (Ruf), ni montris manken de 
la lastaj en Esperante. Al implicitaj germanaj deriva~ej en 
Esperante eiukaze respendas eksplicitaj deriva~oj. Al la ofte 
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nur malmulte motivigitaj d e r i v a ~ o j kaj p r e -
f i k s a ~ o j en la germana1 3n Esperanto ofte respondas 
pli klare motivigitaj kunmeta~oj 1 aliaj vortradikoj a~ vort
grupoj. 
La malfaciloj Oe la distingo inter kunmetado 1 derivado kaj pre
fiksado i.a. konfir~as la konstatojn i.a. de wtiSTER kaj ZEPIC1 
ke tiuj vortfaradaj manieroj principe estas de sama speco 1 nome 
la kombinado de siBQifo-portantaj neligitaj a~ ligitaj morfemoj 
al vortsintagmoj. 
La koncepto pri la proksimaj rilatoj inter vortfarado kaj sin
tak~o1 ofte trovebla en la literaturo pri vortfarado 1 estas 
konfirmita per la komparo de la vortfarado en Esperanto kaj en 
la germana. 
Kunmeta~oj ~n amba~ lingvoj estis transformeblaj en sintaksajn 
esprimojn. Ce tio la eblecoj de ekvivalenta transformo en Espe
ranto estas pli forte evoluintaj ol Oe la germana pro la alta 
kombiniveco de la morfemoj. 
La t ra n s f o r m o j d e k u n m e t a ~ o j (p.103 
- 105) evidentigas la multajn semantikajn rilatojn de la sen
peraj konstituantoj. Esperanto digponas pri relative unueca 
teorio pri transformo de kunmeta~oj akceptita de la Akademio 
de Esperanto. Tiu teorio celas doni normojn por la ~usta ana
lizo de la signi!oj de la kunmeta~oj kaj por la la~sistema no~ 
migo de nocioj. Ci-rilate ludas rolon la klasifo de la a~to
semantikaj bazaj morfemoj en substantivan1 adjektivan kaj ver
~an signifo-kategoriojn. 
Ce la pritrakto de la substantivo 1 adjektivo kaj verbo eviden
titis1 ke tiuj regulo~ de la transformado de Esperanto-kunme
ta~oj respondas esence al la fakta situacio de la grandgrade 
regula Esperanto-vortfarado. Sed ekzistas kazoj 1 kiam tiuj re-
guloj ne kongruas kun la praktiko. ~ 

La ~usta transformo de la kunmeta~oj kaj en la germana kaj en 
Esperanto ne eblas sen la "materiala direktado" (MORCINIEC) 
a~ la "scio pri .la aferoj1 kiujn volas esprimi la konstituan
toj_" ( GAUGER). 
La komparo de la vortfarado de la s u b s t a n t i v o j 
e n E s p e r a n t o . k a j e n l a g e r m a n a 
montris: 
En amba~ lingvoj oftas substantivaj kunmeta~oj (p. 106 - 117) 
kun tre diversaj semantikaj rilatoj inter la Senperaj Konsti
tuantoj. Ce tio plej oftas la t i p o S + + S (substan-



tiv(radik)o + + substantiv(radik)o: Haus/tlir, dom/pardo). 

La kombiniveco de la substantiv(radik)oj al la S + + s-struk
turo (p. 108 - 112) en Esperantċ aajne estas pli forte evolu
inta ol en la· germana, Oar neniuj junto-elementoj, umla~to, 
abladto k.s. donas al la kunmeteblo fonetikajn1 morfologiajn 
limojn. En Esperantċ tiu-Oi tipo disponas pri pli da eblecoj 
de la transformado ol en la germana. 
La t i p o A + + S (adjektiv(radiko) + + substantiv(radik)o): 
Groastadt grand/urb~speciale estas evoluinta en la germena, sed 
ankad en Esperanto pli ofte aperas, kvankam la Akademio de Espe
ranto ne trovas ~in ladsistema. 
Ankad la t i p o V + + S (verb(radik)o + + substantiv(ra
dik)o: Schreib/maschine, skrib/ma§ino) en amba~ lingvoj ekzistas 
kun similaj transformeblecoj. 
En Esper~to anka~ par tiu-Oi tipo ekzistas pli da transform
ebloj ol en la germana. (p. 115 - 116) 
Substanti~j deriva~oj (p. 117 - 122) en amba~ lingvoj multa 
ekzistas. Ce tio ·al la eksplicitaj &ermanaj deriva~oj, markitaj 
per polisemaj ~eit) ad polifunkciaj (-er) sufiksoj en Esperan
to respondas relative klare motivitaj kunmeta~oj, ofte kun su
fiksoidoj. (Bohr/er, bor/ilo) 
Eksplicitaj deriva~oj kun sufiksoj en Esperanto maloftas. Al 
implicitaj germanaj deriva~oj en la planlingvo respond~s eks
plicitaj. (p. 117 - 122) 
S u b s t a n t i v a j p r e f e k s a ~ o j 
lingvoj evoluis similstrukture. (p. 122 - 123) 

en ambad 

La komparo de la vortfarado de la 
- 131) e n E ·s p e r a n t o 
m a n a montris: 

ad j e k t i v o j (p.123 
k a j e n l a g e r -

En ambad lirigvoj precipe estas disvastigita la adjektiva kun
meta~o de la tip o S +·+A (substantiv(radik)o + + adjek
tiv(radik)o: gefahr/voll, da~er/plena). Ili lasas sin trans
formi en la plej multaj kazoj en prepozician vortgrupon. La 
pritransformaj reguloj de la Esperanto-adjektivo sufiOas. 
La adjektivaj deriva~oj (p. 125 - 131) en Esperanto estas evo
luintaj en pli granda varieco ol en la germana. 
En la germana ne eblas, derivi de Oiu radiko adjektivon (ekz. 
je -ig, -isch, -lich k.t.p.). En Esperanto de 0 i u ra-
d i k o (resp. baza morfemo) eblas formi adjektivojn. La kon
frontado ankad substrekas la grandan polisemion de la germanaj 
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sufiksoj, al kiuj plej ofte respondas monosemaj (unusignifaj) 
morfemoj en Esperanto. 
Vortfaraj tipoj kiel 'blauaugig' (blau/es aug(e) + ig) ali •un
tadelig' (( o h n ( e ) Tadel + ig), relative maloftaj en la 
gerrnana, en Esperanto oftas. 
Adjektivaj prefiksa~oj en ambali lingvoj ~enerale ekvivalentas. 
(p. 131) 
La komparo de la vortfarado de la v e r b o (p. 132 - 152) 
e n E s p e r a n t o k a j e n l a g e r m a n a 
montris: 
Specialaj ortografiaj problenoj (malkuna skribado, majuskligo 
kaj minuskligo), konata por la germana verbo, ne ekzistas en 
Esperanto. 
V e r b a j k u n m e t a ~ o j en la germana oftas. La 
vortfaraj tipoj S + + V kaj A + + V en Esperanto multa pli ofte 
aperas ol _en la germana. La granda produktiveco de la A + + V

tipoj en Esperanto ankali kalizi~as el tio, ke faktitivoj (sau
bern: pur/igi) kaj durativoj-inkoativoj (altern: maljun/1~1) 
estas kunmeta~oj de la tipo A + + V. Similan n1 ne trovas en 
la germana. 
Ankali la V + + V-tipoj (verb(radik)o + + verb(radik)o: preS/ 
schwei13en, kl1ri/saluti) en la germana maloftaj, en Esperanto 
pli multas, i.a. ankali tial, Oar 0 i u j kalizativoj en 
Esperanto reprezentas la tipon V + + V. (stellen, star/igi) 

Eksterordinare multnombraj, certe pli multnombraj ol en Espe
ranto, estas la germanaj partiklo-~erboj. La tipo v o r t -
g r u p o + + V en la germana apenali sed en Esperanto ofte 
ekzistas. 
La tri reguloj pri transformo por verbaj Esperanto-kunmeta~oj, 
tiel evidenti~is, sufiOas por la transformo de la verbaj kun
meta~oj en Esperanto. (p. 132 - 142) 
V e r b a j deriva~oj, precipe d e s u b s t a n -
t i v a j , en ambali 11ngvoj aperas kun granda semantika 
multeco. Al kelkaj germanaj desubstantivaj deriva~oj (pr1vat1-
voj kiel 11 k15pfen'' kaj faktitlvoj kiel "knechten") en Esperanto 
respondas klare mot1vitaj kunmeta~oj (sen/kap/igi, serv1st/igi). 

Supozebie profunda esploro de la desubstantivajverbaj deriva
joj en Esperanto povus pli preciza prilumi la aserton de BEHAG
HEL, laCi kiu la desubstantivaj verboj "~enerale servas al la 
konigo de t i u ago, t i u proceso, kiu plej facile 
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enpenetraa en la konacion ee mencio de la aubstantiva ztocio". 
(p. 142 - 146) 
D e a d j e k t i v a j v e r b o j , en la Germana rela
tive maloftaj kaj aperantaj en tri morfologie ne Oiam diatin
geblaj grupoj (1. faktitivoj kiel 'gli:itten•. 2. durativaj in
koativoj kiel 'eilben' kaj J. stataj verboj, t.e. ofte kun 
'sein' t~ansformeblaj verboj kiel 'kranken', 'blauen') en Es
~eranto estas redoneblaj per tri morfologie klare motivitaj 
konstrua~oj (1. A++ igi, glat/igi; 2. A + + i~i, flav/ i~; 
J. A + i, blu/i). La tria grupo, tamen, en Esperantċ montras 
grandan semantikan multecon kaj postulas ankora~ pli precizan 
esploron. (p. 146 - 149) 
P r e f i k s a ~ o j (verboj) en la geruana eatas multe pli 
evoluintaj ol en Esperanto ("nesuperrigardebla kaj malfacile 
ordigebla amaso" - HEHZEIO. Ili disponas en la germana pri 
eksterordinare rieaj, se anka~ komplikaj kaj grandparte nere
gulaj eblecoj de la semantika nuancigo ee granda oportuneco en 
uzado (por la germano). 
Al multaj germanaj prefikaa~oj kun polisemaj prefiksoj (ver-, 
be-, ent-) en Esperanto respondas regule motivitaj kunmeta~oj, 
aliaj vortradikoj a~ vortgrupoj. Tiel kiel iuj prefiksa~oJ en 
la germana aignas Aktionsart (aspekto) anka~ en Eaperanto iuj 
kunmeta~oj, same signas Aktionsart (ekz. la komencon de la ago, 
ek-) (p. 149 - 152). 
La problemoj el la vortfarado de la germana kaj de Espe;ranto 
i.a. atentigas pri jenaj vidpunktoj: 
- Simile kiel en lingvo -.stampita de la longa historio (nacia 

lingvo, popola lingvo) anka~ la planlingvo Esperanto elfor
mis diakronian ebenon. Tio ofte estas kontestata. La elfor
mi~o de poliaemio, la efikado de la nacilingvaj influoj je 
la aemantika kaj morfologia atrukturo de la vortoj, idio
tisma~oj, ideologie kondieitaj diferencoj en la_lekaiko 
A~oj de la vortsintagmoj pro la efiko de la principoj de 
la lingva oportuneco kaj de la redundancol eio-ei estas pru
voj por la diakronia ebeno en Esperanto. Ciu lingvo, anka~ 
planlingvo, respegulas la dialektikan rilaton inter lingvo 
kaj socio, estas historia kategorio kaj tial submetita al 
A~oj. Sinkronia priskribo do eiam anka~ devas konsideri 
diakroniajn vidpunktojn. 
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- Diference al nacia lingvo, en nia kazo la germana, planling
vo kiel Esperanto disponas pri relative alta reguleco kaj mal
granda defekteco en la vortfara sistemo. Esperanto utiligas 
siajn vortfarajn potencojn pli regule kaj pli sistema ol la 
germana. Tamen estus mal~uste aserti, ke Esperanto estas tute 
regula lingvo sen esceptoj. 

- Centra lingvoteoria problemo estas tiu pri la rilato inter 
"leksikono" kaj gramatiko. Krom pri "registroj en la leksi
kono" (leksemoj) la lingvo devas disponi pri reguloj, por ke 
la signifounuoj, esprimitaj per vortoj kaj leksemoj, estas 
kunigeblaj enJa frazo kaj en teksto al pli grandaj signifo
unuoj. Rilate al la vortfarado tio signifas, ke por la pli
vastigo de la vorttrezoro a~ por la fiksigo de novaj terminoj 
en lingvo gravan signifon havas klaraj-reguloj pri la morfem
kombinado (vortfarado). Tiu vidpunkto estas kontrolebla ee 
planlingvo. 

La eefa celo de la prezentita laboro ne tiom estis, kompleta 
trakti problemojn. Temis multa pli pri tio, atentigi pri ~is 
nun malmulte konataj demandoj kaj vidpunktoj, konstatendaj 
kunlige al la planlingva problemaro kaj la demandoj de la 
lingva planado • 

.. 
Stojan ~ev 

ENKONDUKO EN LA FONOLOGION DE ESPERANTO 

1. ,!n!a~~r.2.1.2. 

La rapida progreso kaj disvast12o de la Internacia Lingvo tra 
la tuta mondo post la dua mondmilito starigas eiam p~ akre ee 
la adeptoj de tiu lingvo la·problemon pri la unueco de la arti
kigo kaj de la prononco en Esperanto, pri la "normi.go", t.e. 
pri la fikso de la normala valoro de la Esperantaj fonemoj, pri 
la kadencado de la Esperanta fra~o kaj pri la melodio de la 
parolo - unuvorte pri la ~eneralaj princi~ de la Esperanta 
fonetiko. 
Precipe la novaj esperantistoj ofte devas streei sian atenton, 
por"kompreni la dirojn de la diversnaciaj oratoroj, aktoroj, 
kantiatoj a~ simplaj interparolantoj, dum la malnovaj esperan
tistoj jam alkutimi~is a1 la nacilingvaj stranga~oj en Esperan
to kaj facile divenas la nacian apartenon de sia konversacianto 



lad lia nacilingva prononco en Esperanto. 
En la epoko de la rapidegaj komunikadoj inter la popoloj, de 
la radio, la televido, la parolanta filmo, la magnetofono kaj 
de la kosmaj rapidecoj, la grandaj lingvoj de la civilizo mon
tras ian tendencon al interpenetro kaj reciproka influo, al 
internacii~o kaj "integri~o". Kaj multaj faktorcj kunagas por 
la kresko, stabiligo kaj unuecigo ankad de iuj naciaj lingvoj, 
nome: intensa internacia viva, perfektigo de la komunikiloj, 

. ~ . 
popularigo de la scienco, de la kultura ~enerale, internacii~o 
de la kamerca kaj ekanomio, de la teknika kaj de la industrio. 
Tamen tiu Oi evolua de la cirkanstancoj estas ne malpli dan~era 
por la malgrandaj, malfortaj kaj ne sufiOe stabili~intaj ling-,. 
voj - inkluzive por nia Esperanto. Ciel ajn, la ftakantaj dife-
rencaj de prononco kaj la interpuftada de malsamaj sonoj kaj 
nuancoj en la fanemika de la internacia lingvo estas Oiam ~e
nanta faktoro por la facila interkamprenado kaj interkomunikado 
de la esperantistaj diversnaciaj kaj sekve par la disvasti~ado 
de Esperanto. 
Tial ur~a devo de Oiu konscia esperantisto estas de~ori por la 
lingva disciplina en nia mavado, militi kantrad Oia diver~a ad 
split~ga faktoro en la internacia lingvo, inkluzive en ~a fo
netiko, korektante unue sian prapran Esperantan pranoncon kaj 
insistante pri pura, karekta elparolada d~n la internaciaj ren
kontoj. Sed ·tiun Oi linBVan batalon li pavos entrepreni nl.ll' se 
li konas la elementojn, la -~eneralajn principajn de la Esperan
ta fonologio. 

2. !oBo!o~i~,_f~n~t!k~ ~aj foBemi~o

Kio estas fonologio? 
Estas malfacile precizigi tiun Oi terminon. La vorto "fonologio" 
havas tre varian signifon. Ofte oni uzas ~in ~iel sinonimon de 
la termino 11fonetiko", kaj tiam oni difinas ~in kiel "branOon 
de la lingvis"tiko, kiu pritraktas la sanojn de la parolo 11 • 1 

Ferdinand de SAUSSURE, tamen, proponas specialigon de la tar
mina "fonologio", kontra§tarigante ~in al la termino "fonetika", 
al kiu li atribuas la signifon de "scienco pri la sonoj en si 

1 J. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguitstique, 3-e 
fid., Paris, 1951, je la vortċ "phonologie". 
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mem, sendepende de la konkretaj lingvoj, en kiu ili (la sonoj) 
povas aperi 11 • Dume, la fonologio pritraktas la lingvajn 
f u n k c i o j n (morfologian, semantikan k.c.) de la parol
sonoj. .. 
En la angla lingvo ekzistas pli oportuna termino: fonemiko. Gi 
permesas uzi la vorton 11fonologio 11 en la malnova kaj delonge 
stabili~inta signifo de f o r m a d o k a j u z o de la 
sonoj. La studo pri la fonemoj de iu (konkreta) lingvo, pri 
ilia u z a d o k a j o r d i g o prezentas la f o -
n e m i ~ o n de tiu Oi lingvo". 
"La fonetiko kaj la fonemiko de iu lingvo, prenitaj kune, for
mas ~ian fonologian sistemon- ~ian fonologion 11 • 2 
A 

Cefa studobjekto de la fonologio estas la f o n e m o j 
Sed kio estas fonemo? LaO. PIV, fonemo estas 110iu el la unuopaj, 
aparte distingeblaj sonoj de la lingvo". Tiu Oi defino bezonas 
klarigon. 
Por difini la fonemon, iuj lingvistoj-fonetikistoj implikas 
Oefe la specifajn a r t i k i g a j n m o v o j n (tiel 
nomatajn "kinemojn") de la voOorganoj, n e g l e k t a n t e 
~ian akustikan· karakteron. Tia metodo ftajnas esti nepreciza -
ear la lingvo prezentas unuavice sistemon de akustikaj signaloj. 
Por kompreni iun parolon, la aO.skultanto ne bezonas vidi la 
komplikajn artikigajn movojn en la buftorganoj de la parolanto: 
Li (la aO.skultanto) ju~as pri la fonemo kaj divenas ~in laO. la 
impreso farita de la sonondoj sur lian aO.dorganon. Tial la 
a k u s t i k a i m a g o de la parolo, kiun li perceptas, 
estas la plej grava elemento (distingilo) de la fonemo. Krome, 
en la Oeno de la parolsonoj la aO.skultanto (kaj ankaO. la paro
lanto) povas rekte percepti la apartajn somojn kaj tuj konstati, 
Ou en fiksita momento iu sono persistas aO. Oesas reati identa 
al si mem, dum tamen en la Oeno de la artikigaj movoj estas 
neeble distingi la apartajn Oenerojn ("kinemojn"), fiksi la 
limojn inter la movoj (la moveroj) de Oiu aparta sono, resp. 
fonemo. La limigo kaj izolo de la apartaj sonoj en la fluo de 
la parolo estas ebla nur sur la fono de la akustikaj impresoj. 
Sed por priskribi kaj precipe por difini la sonojn qe la paro
lo, .nur la akustikaj signaloj ne sufiOas. Oni nepre bezonas 

2 ( G.L. Trager, The Field of Linguistics, Norman Okl., 1949, 
p. 5. 
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montri la artikigajn movojn de la parolgrganoj. La akustika 
imago estas malfacile difinebla kaj priskribebla. 
Tial Ferd. de SAUSSURE difinas la.fonemon kiel "sumon de akusti
kaj impresoj kaj artikigaj mov(er)oj, kiuj formas la plej mal
grandan lingvo-unuon". La fonemo sekve estas samtempe a !i -
d a t a kaj p r o n o n c a t a , t!e. a r t i k i g a -
t a elemento de la parolo.3 
Saman a!i similan difinon proponas J. UIAROUZEAU: Fonemo estas 
"elemento distingebla ee la analizo de la artikigita parolo kaj 
difinita, unuflanke, per la situo de la parolorganoj kaj per la 
movo akompananta ad kondieanta (kadzanta) la fluon de la (el
spirata ad enspirata) aero, kaj, aliflanke, per la akustika im
preso, kiun ~i (la elemento) elvokas".4 
La usona lingvista skolo, kiu lastatempe tre vigle sin okupas 
pri la problemoj de la fonologio, havas iom malsaman koncepton 
pri la naturo de la fonemo. Lad Bloomfield, "la plej malgranda 
lingvo-unuo, en eiuj lokoj identa al si mcm kaj rekonebla kiel 
signo de la parolo, estas nomata fonemo a!i distingiga sono 11 .5 
G.K. ZIPF opinias, ke la fonemo estas "ideala modelo a!i kopio, 
al kiu la parolantoj devas proksimi~"• 6 . 
Lad la "Fundamento de Esperanto" eiu simpla sono (fonemo) en 
la.alfabeto de la internacia lingvo estas reprezentata (espri
mata) de unu sola grafika signo (litero), kaj, reciproke, eiu 
signo korespondas al unu sola - eiam la sama - simpla sono (fo
nemo). 

3. !ono!o~~j_pEo~l~m~j_en !a_int~r!ingyi~tik~ 

La fonologio starigas tre gravajn problemojn en la lingvistiko. 
Tamen ankorad pli gravajn problemojn ~i starigas en la kampo 
de 1 1 interlingvistiko. Kaj la eefa proble~o estas tiu pri la 
e b l e c o krei vivantan universalan planlingvon. Tia estas, 
ekzemple, la problemo: eu popoloj el eiuj partoj de la mondo 
a!i gentoj kun tute malsamaj fonetikaj sistemoj, kun tute apar
taj kaj ofte kontradstaraj artikigaj kutimoj povus adaptigi al 

iu internacia ad universala normo, al iu komuna "temperita" 

3 Ferd. de Saussure, Cours de linguistique g&n6rale, Paris, 
1931, P• 65. 

4 Lexique de terminologie linguistique, Paris, 1951, eld. en 
rusa lingvo, Moskvo, 1960 P• 327 

5 L. Bloomfield, A Set of Postulates for the Science of Langu
age, en Language, 2, 1926, P• 153-1~4 

6 G.K. Zipf, The Psycho-Biology of Language, Boston, 1935,p.195. 



,168 

gamo (skalo).de lingvaj (parolaj) sonoj; au estas eble b r i
d i la diver~a~n tendencojn, la tro grandajn deflanki~ojn 
(amplitudojn) en la artikigado kaj en la prononcado de la 
E s p e r a n t a j fonemoj fare de tiom multaj rasoj, gentoj 
kaj nacioj. Kiaj estas la rezultoj,. la konkludoj de tiu gigan
ta, en la historio de la homaro unika l i n g v i s t i k a 
e k s p e r i m e n t o , kiun la esperantistoj entreprenis 
en tutmonda skalo? Tian eksperimenton provis entrepreni neniu 
ajn alia planlingvo. Tiu ei eksperimento estas decidiga por la ,. 
solvo de la fundamenta interlingvistika problema. Car je pli 
grandan disvasti~on akiras la internacia lingvo tra la tuta 
mondo, des pli granda komplika~o krei~as en ~ia fonologia siste
ma - des pli grava kaj aktuala fari~as la problema pri la ling
xa unueco de Esperanto, precipe pri la unueco de ~a prononco. 
Car iom post iom- pro la·naturo mem de sia funkcio de tutmonda 
lingvo - Esperanto fari~as f o k u s o , en kiu kolekti~as 
kaj i n t e r p u A i ~ a s la specifaj sonoj, la fonolo
giaj stranga~oj de eiam pli kaj pli granda nombro da naciling
vaj parolantoj. A~, pli ~uste, ~i fari~as areno, sur.kiu luk
tas la fonetikaj sistemoj de eiuj lingvoj, idiomoj kaj dialek-,. . 
toj de la mondo. Cu el tiu ai lukto finfine kreskos la a m a l 
g a m o , ia 11 t e m p e r i t a 11 fonologia sistema, en 
kiu o b t u z i ~ o s - dank' al ia kompromiso a~ al ia 
muta interkonsento - la plej drastaj, la plej diver~antaj a~ 
ekstre~aj tendenoj de apartaj fonetikaj sistemoj nacilingvaj, 
kiuj kunfandi~os en harr11onian, 11 bone temperitan11 (la~ la espri
ma de T.s. BACH) sistemon internacian? Almena~ ee la nuna sta
dio de evoluo de nia lingvo, la prononco de la mezklera esperan
tisto (t.e. atinginta la mezan nivelon de lingva posedo) eiam 
pli kaj pli spegulas ne nur la lokajn (etnajn) gramatikajn idio
tismojn (apartecojn) - morfologiajn, sintaksajn (de frazkon
struo) ktp. - sed anka~ kaj precipe la fonologiajn stranga~ojn 
kaj specifa~ojn de plej diversaj lingvoj: naciaj, gentaj, re
gionaj, lokaj. Kaj - kiom ajn stranga kaj paradoksa aspektus 
tiu ei demando - oni rajtas sin demandi: eu la rapida, anta~
tempa kaj nepreparita pro~reso de Esperanto ne prezentas ser~o
z~ dan~eron por ~i mem? Cu tiu ei kreskado kaj disvasti~ado 
de nia lingvo ne kreos grandan kaoson en ~~a fonologia sistema, 
se tiu ai sistema ankora~ ne estas unuecigita kaj stabiligita? 
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Tiajn kaj multajn aliajn gravajn problo~ojn starigas la fono
logio en la kampo de la interlingvistiko kaj de la esperanto
logio. De ilia solva dependas la plua evoluo, la kreskado kaj 
la disvastigado de Esperanto en la proksima estonteco • 

.. 
4 • .Qu_f.Q.n.!!,t.!,k,! .J2U.!:if!m.Q.?_ • 
En la sfera de la etnaj lingvoj, kie la parolo fari~as ofte 
esprilllilo de la nacia digno kaj de la patriota eduko, la, "pura" 
prononco estas konsiderata kiel signo de alta socia virto, kiel 
marka de intelekta kaj ruorala plivaloro. 
Certa ne tia estas la kazo de la internacia lingvo kaj specia
le la kazo de Esperanto, kie regas pli_granda inter~acia tole
remo, kie senti~as pli granda demokratieco kaj libereco kaj 
kie la tradicioj de la elparolado ne estas tiel rigoraj kiel 
ee la malnovaj etnaj lingvoj. Cetere, ee en la plej rigide 
kristali~intaj grandaj kulturlingvoj - la angla, la eina, la 
rusa kaj la franca - ekzistas multaj kazoj de hezito pri la 
prononco kaj oni tre ofte aCidas por la sama i'onemo aCi por la 
sama kunmeto de foneraoj mul tajn, malsamajn sonojn, malsamajn 
prononc:nanierojn - eiuj akceptitaj en la bona· socio kiel "ko
rektaj". i>lalgraCi la tendenco d!l iuj "puristoj" unuecigi la el
paroladon de la naciaj lingvoj, la deflanki~oj de la normoj 
ekzistas kaj persistas ne nur ee la diversaj dialektoj, se~ 
ankaCi en la prononcado de la komuna literatura lingvo. Ekzemple 
eiu franco elparolas kun specifa n u a n c 0 la fonemojn 
kaj la_ sonkunmetojn de la franca literatura lingvo, kaj tiu ei 
n u a n c o de prononco ofte perfidas lin, malkaaante lian 
regionan devenon. La sperta orelo de l' aCiskultanto povas fa
cile diveni, eu la literature parolanta franco lo~is en Pikar
dio, en Gaskonio, en Normandio, en Provenco aCi en la Pariza 
regiono. Sed, aliflanke, eiu parizano havas sian propran, per
sonan prononcmanieron, siajn proprajn nuancojn de la fonemoj, 
kiuj senteble diferencas de la prononcmaniero de l' aliaj pari
zanoj. Ee plie, la sama individuo en diversaj momentoj de sia 
ekzisto prononcas malsame1la oscilogramoj, -kiujn oni faris en 
la laboratorioj de eksperimenta fonetiko·montras, ke aparta 
vokalo aCi ee konsonanto, kiun oni prononcas en malsama tempo, 
havas malsaman nuancon. 
La varieco de elparolado en la literatura germana lingvo estas 
ankorad pli granda. Persono parolanta la sudgermanan dialekton 



170 

( ekz. la saksan ) ne povaa kompreni personon, kiu parolas 
la nordgermanan (la t.n. Niederdeutsch). Sed ee en la limoj de 
unu sama dialekto la diferencoj de prononco eatas konsiderin
daj. Goethe mem neglektaa la diferencon inter la vokaloj "o" 
kaj "e", kiam li rimas la vorton "schon" kun la vorto "gehen" 
(en Faust): 
Von Korpern stromt•a, die Korper macht ea achon,, 
Ein Korper hemmt's auf seinem Gange; 
So, hoff' ich, dauert es nicht lange, 
Und mit den Korpern wird's zugrunde gehen.7 
,. 
Ciuj konas la grandan diferencon de elparolado inter la k l e -
r a j , i n s t r u i t a j k a j e d u k i t a j 
anglalingvanoj el Usono kaj el Britujo. Sed anka~ en Britujo 
mem ekzistas diferenco, la~ tio, eu la brito devenas el Ply
mouth, el Edinburgh, el Belfast a~ el Cambridge •. La nuancoj 
estas ankora~ pli frapantaj en Usono, kie la prononcado tre 
varias. Oni bone rimarkas tion, kiam oni veturas, ekzemple, de 
la nordaj al la sudaj ~tatoj. Ni ne parolu tie ei pri la pron
onco de la angla lingvo en la hiera~aj anglaj kolonioj, kaj ~e
nerale pri la t.n. p i ~ i n a j lingvoj (pid~n-english) 
••• La angloj estas tre tolere~j, kiam la afero koncernas la ,. 
elparoladon de ilia lingvo! Cu ni, esperantistoj, devas esti . 
pli rigoraj, kiam temas pri elparolado en la internacia lingvo? 

~e tiaj cirkonstancoj paroli pri fonetika puris-
m o en la etnaj lingvoj estas vera sensenca~o. 
La situacio estas simila en Esperanto. 
Generale la esperantiatoj (krom la denaskaj kaj tiuj, kiuj 
sekvis radi~j T.V.-kurso~n) lernis la internacian lingvon 
utiligante skribitajn a~ presitajn tekstojn. Bazo de ilia stu
dado estas la literoj de la Esperanta alfabeto, kiu uzas la 
grafikajn signojn de la latina alfabeto •. Nu, la· Esperantaj 11-
teroj havas eie ajn kaj eiam ajn la saman formo~, la saman 
eksteran aspekton: - en Francujo, en Usono, en Cinio, en Indo
nezio, en Japanio, en A~stralio la grafikaj signoj (grafemoj) 
de la sonoj estas eiam la samaj. Sed en la vivanta parolo la 
sonoj, kiujn ili reprezentas, estas terure malsamaj! En realeco 

1 Faust, Erster Tail, Studienzimmer, Versoj 1355 - 1358. 
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montri~as,- ke la sama signo, resp. litero estas tre malsame in
terpretata kaj prononcata ne nur de la· esperantistoj el diversaj 
kaj malproksimaj landoj, sed ankad de la esperantistoj el diver
saj regionoj .de unu sama lando. Ekzemple, la sono "l" por japa
no estas tute alia, ol la sono "l" por franco, kiu (l) siavice 
estas tre malsama de la sono "l" por unu riulgaro aO. anglo. Do, 
studante Esperanton, ni akiras pri la fonemoj de la internacia 
lingvo ne akustikajn, sed precipe grafikajn "informojn", aso
ciante, t.e. koincidigante ~iun esperantan literon kun la kon
cerna aono de nia nacilingva fonetika (fonemika) sistemo, ad, 
se tia sono en ~i ne ekzistas - kun iu proksimume simila sono, 
kiun ni trovas en ~i. Ekzemple, pro manko de sono "~" en la fo
netika sistemo de la germana lingvo, la germanaj esperantistoj 
plej ofte anstatadas tiun sonon per la sono "~"• kiun alia ling
vo posedas; pro manko de la sono "l" en la japana fonetika sise
mo, la japanaj esperantistoj emas anstataO.i ~in per la sono "r" 
ktp. Sekve de tio, ~iu nova esperantisto - sed ankad la plimul
to de la malnovaj- parolas la internacianlingvon .per la so
noj de sia nacilingva fonemika sistemo~ Oni ne povas facile . 
liberi~i de siaj malnovaj prononcaj kaj artikigaj kutimoj naci
lingvaj, fari~ntaj jam automatismoj aO. refleksoj; tial oni per
ceptas. kaj prononcas ~iun ajn Esperantan fonemon kaj ~iun ajn 
kunmeta~on de Esperantaj fonemoj lad la sama maniero, laO. kiu 
oni konceptas kaj prononcas la koncernan aO. la similan fonemon, 
resp. kunmeta~on en sia nacia lingvo. 
" Cu estas ebla kaj necesa la normigo de la fonemoj en Esperanto? 

La problemo havas kelkajn aspektojn. 
En la kampo de la naciaj lingvoj iuj fonologoj kaj fonetikistoj 
de la pasinteco, rigardante la lingvon precipe el vidpunkto de 
la naciaj digno, ambicio kaj sento de plivaloro, kaftitaj plej 
ofte sub la masko de iaspeca lingva estetiko, elvokis la prin
cipon de la t.n. f o n e t i k a p u r i s m o • Vere, la 
lingvo estas grandparte ne grafika, sed akustika fenomeno kaj 
~is plej a:lta grado simila al la muziko, aO., por uzi la espri
mon de Paul VERLAINE, ~i estas "de la musique avant toute chose" 
(muziko antaO. ~io). Nu, la enmiksi~o de.tiom da ma:lsamaj kaj 
kontraO.aj nacilingvaj fonetikaj sistemoj en Esperanto, povas, 
en iuj cirkonstancoj, krei certan d i s o n a n c o n en 
la interna muziko de la internacia lingvo, en· la melodio de la 
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vivanta Esperanta parolo. Sed Ou muziko konsistas nur el konso
nancoj, nur el harmoniaj intervaloj kaj akordoj? Absoluta kon
sonanco, t.e. akustika trankvilo kaj senmovo, ekzistas nur en 
la tombejo. Kompona~o farita nur el konsonancoj estas teda, 
monotona kaj senviva. La vivo et:fas movo, konfliktoj, disonanco, 
varieco, diverseco! Kiel en la vivanta ~ziko, tiel anka~ en la 
vivanta lingvo, la absoluta paco, ripozo, harmonio, konsonanco, 
unuvorte " u n u e c o " ofte montri~as sensuka, laciga, 
dormiga. 
Per tio Oi mi ne volas aserti, ke oni devas toleri Oiujn kapri
cojn kaj Oiujn stranga~ojn de la elparolado! La "demokrateco"" 
kaj la toleremo en la.fonologia sistemo de la internacia lingvo 
havas limojn! Fonologia (a~ fonetika) toleremo a~ demokrateco 
tute ne signifas, ke ni devas permesi al Esperanto transformi~ 
en ian "pi~inan" lingvon! Anka~ en la fonetiko de la internacia 
lingvo estas necesa ia m i n i n u m o da normoj pri korek
ta, unueca prononcado, san kiuj la interkompreno de ~iaj adep
toj fari~os preska~ neebla. Sed tiuj normoj estas diktataj ne 
de ia vanta ·f o n o l o g i a d a n d i s m o nek de 
ia sentimentala· canierismo. L a 0 e f a m o t i v o d e 
f o n e t i k a n o r m i g o k a j u n·u e c. i g o d e 
l a E s p e r a n t a j f o n e m o j e s t a s l a 

i m p e r a t i v a b e z o n o d e k l a r e c o k a j 

k o m p r e n e b l o • 
La principo de la k l a r e c o kaj kompreneblo estas la 
plej grava principo en fonologio, en lingvistiko ~enerale. Sed 
des pli grava ~i montri~as en interlingvistiko. P~rolante en 
Esperanto, ni devas Oiumomente demandi nin mem: "Cu la sono, 
la vorto a~ la frazo, kiun mi uzas en tiu Oi momento, estas 
sufiOe klara kaj komprenebla po~ la esperantisto el Oiuj_rasoj, 
gentoj kaj nacioj de la mondo? Cu mi ne enmiksas ian naciling
van idiotismon, ian neklaran vortordon a~ vortkunmeton, ian 
~ekutiman fonemon malfacile kompreneblan por aliaj popoloj? 
Cu la vokaloj a~ konsonantoj de mia parolo ne estas tre malfa
cile analizeblaj kaj a~deblaj de miaj a~skultantoj pro troa 
mikso de fonetikaj elementoj el mia nacia lingvo? 
Kiam.ni parolas pri n o r m i g o kaj u nu e c i g o 
de la prononco en Esperanto 1 ni tre bone scias, ke plena, ab
soluta unuecigo estas nek ebla, nek eO dezirinda. El muzika 
~idpunkto, la varieco de la pronocado en Esperanto donas al la 
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parolantoj riftan provizon de nuancoj kaj tembroj (t.n. harmo
noj), kiuj permesas kolorigi la parolon. Absoluta plena unueci
go de la elparolado en Esperanto por ftiuj nacioj estus analoga 
al dekreto, kiu celus vestigi ftiujn homojn sur la Tero en la 
sama uniformo. La disonancoj en la parolo,,kiel la disonancoj 
de la muz~ko (ekz. la malproksimaj harmonoj, tiel lerte eksplu
atataj de la- komponistoj-impresionistoj - DEBUSSY1 RAVEL k.c.), 
ofte havas gravan estetikan funkcion, kaj oni nek povas, nek 
devas ilin forigi entute. Sed oni povas r e d u k t i la 
plej akrajn disonancojn en la internacia lingvo ~s certa mini
mumo, kiu ne Aokos la estetikan guston de l' afiskultanto kaj 
ne ~enos la klarecon ko.j la komprcnon. En tiu senco oni Aatas 
deklari, ke "honora devo de ftiu esperantisto estas akiri ~ustan, 
internacian kaj belsonan elparolon'-'• 8 Sed kion oni devas kom·· 
preni sub la vortoj "~usta elparolo"? Kaj kia estas ·la "inter
nacia elparolo"? Kaj kion signifas la esprimo "belsona elparo
lo"? Jen estas de:nandoj, al kiuj neniu lernolibro, ee neniu 
speciala studo 1 donas klaran kaj kontentigan respondon. Ili 
apartenas al la sfero de la normativa afi preskriba fonologio, 
kies vojo kruci~as kun tiuj de la psikologio kaj de la esteti
ko. Por fiksi la normojn de "~usta, internacia kaj belsona el
parolo", oni devas fiksi lafi la esprimo de la uso~ lingvisto 
G.K. ZIPF, "la idealan modelon, al kiu ftiuj pe.rolantoj devas 
proksimi~i."9 (Atendante tiun esploran laboron, oni povas pro
vizore fiksi kiel modelon la fonetikan sistemon d~ la itala 
lingv6, kiu tre proksimi~as al la Esperanta). 

5. !d.!:lk.2 _ġe_l!_ .2r..!!.l.2._M..!!_k!_n,ismo_d..!!. _!a_e.l.;>!.r.2l!.d.2 

La.elparolado estas akto preskad senkonscia kaj apartenas a1 

la kategorio de l' adtomatismoj. 
Sed antad ol fari~i adtomatismo, ~i konsistas el serio 

de multnombraj provoj, ekzercoj konsciaj agoj. 
Kiam ni parolas nian gepatran lingvon, ni neniam pensas pri la 
maniero, lad kiu devas fiksi ad movifi niajn parolorganojn, 
ni ne atentas k i e , en kiu punkto la pinto de la lango 

B Henrik Seppik, La tuta Esperanto, Sofia, 1971, P• 1. 
g Vidu G.K. Zipf, The Psychobiology of Language, Boston, 1935, 

P• 195. 
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de~s tu!i la dentojn, la alvecolojn ad la palaton, kiom n1 
devas eltiri.ad .kunigi (rondigi} la lipojn, kian angulon devas 
formi la makzeloj k.t.p. Ni pensas precipe pri l& enhavo de nia 
parolo, P,ri la s i g n i f o de la vortoj, pri la konstruo 
de la frazo, pri ordigo de la ideoj. Sed la funkciado de la 
parolorganoj, la a r t i k i g o de Giu sono, voruo ad fra
zo estas akto adtomata, senkonscia. Pruvo pri tio estas la fak
to, ke ni ne Giam, ee preskad neniam adskultas nian propran vo
Gon, kiam ni parolas, kaj ofte ne rimarkas la "glitojn" de la 
lango, t.e. la senkonsciajn erarojn de artikigo, kiujn ni faras 
dum la parolado. 
Sed, kiam ni parolas en fremda (negepatra) lingvo, kiun ni an
korad ne bone majstras, kaj kia por la plimulto de ni estas la 
lingvo Esperanto, la mekanismo de elparolado estas tute alia. 
Tiam la prononcado ankorad ne a~tomati~s, kaj ni devas pensi 
pri la artikigo de Giu aparta. vorto, silabo ad sono, pri la 
pozicio de la lango, de la bu!o, de la dentoj k.c. 
Kiam oni lernas paroli fremdan lingvon, oni provizore devas 
forvi!i en sia konscio la parolkutimojn de la malnova-(gepatra) 
lingvo kaj krei en si mem novajn artikigajn kutimojn, kiuj post 
plimalpli longa ekzercado transformi~os en novajn adtomatismojn. 

Por a~iri k o. r e k t a n , t.e. facile kompreneblan el
parolon, resp. artikigon en Esperanto, oni povas rekomendi al 

la novaj esperantistoj kaj precipe al tiuj, kiuj nun lernas 
la_ Internacian Lingvon - tute sendepende de la nacieco, al kiu 
ili apartenas- la sekvantan.preparan laboron: 
A. E s p l o r o d e s i a f o n e t i k a k o nS-
c i o • La unua laboro, kiun Giu kursano a~ memlernanto de 
Esperanto, Giu nova esperantisto kaj multaj malnovaj esperan
tistoj devas plenumi por la ekposedo de bona, korekta Esperan
ta elparolo, konsistas en ekzameno de sia propra fonetika kon
scio. Alivorte, li devas starigi la bilancon, la kredita~ebetan 
konton de sia fonetika bonhavo (poseda~o), t.e. de la sonoj 
(fonemoj kaj "alofonoj"), kiujn li majstras (posedas} en la fo
nologia sistemo de sia gepatra etna lingvo, kaj de la sonoj, 
kiuj mankas en lia nacilineva fonologia sistemo, sed ekzistas 
en la fonologia sistemo de. la nova studata lingvo (Esperanto) •. · 

·c1ujn fonemojn de la unua kategorio li devas registri en la 
kont on "kredi to" kaj Giujn fonemojn de la dua kategorio li de-
vos registri en la konton "debeto". 
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B. I n v e n t a r i i g o d e 1 a t 11 t a s t o k o 
d e f o n_ e m o j e n s i a f o n e t i k a k o n -
s c i o • Ni s11poz11, ke germano lernas Esperanton. Ekzamen
ante sian fonetikan konscion kaj komparante la diversajn s·onojn 
de sia gepatra lingvo kaj de la nove lernaċa lingvo (ekz. Espe
ranto) li povos klasigi ei11jn sonojn de ambad lingvoj en kvar 
kategoriojn: 
1. La 11DI1& kategorio enhavas la sonojn komllDSjn en ambad linc
voj. Ti11j ei sonoj prezentas neniajn malfa-facila~ojn. 

2. La dll& kategorio enhavos la novajn sonojn, t.e. la sonojn 
(fonemojn), ki11j ekzistas en Esperanto, sed mankas en lia nacia 
lingvo. Tio estas la sonoj1 ki11jn li devos akiri. Lad Ch. Biill

NEAU, kontrade al la Aenerala opinio la akiro de 11n11 nova sono 
estas tasko relative facila kaj relative rpida. 10 

J. La tria kategorio ampleksos ei11jn sonojn, ki11jn 11 devos ko
rekt11 t.e. la sonoj (fonemoj) 1 ki11j ekzistas en ia malsama 
formo (varia,o1 alofono) en lia fonetika konscio1 s6d en kelkaj 
detaloj pli ad malpli diver!as1 deflankiftas de la Esperantaj 
mode1oj. Ekz. la foner:1o l por b11lgaroj. 

4. En la kvara kategorio li klasos la sonojn1 ki11j ekzistas en 
lia-nacia 11ngvo 1 sed mankas en Ssperanto. Ti11j sonoj havas ne
Dian rilaton al Esperanta prononco kaj povas esti simple ne
glektitaj. 

c. E k p o s e d o d e l a s o n o j e l k a t e -
g o r i o j 2 k a j J • Ti11jn sonojn la nova esperan
tisto povos ekmajstri lad d11 vojoj: 1) Per imito de trafaj mode
loj (troveblaj s11r bendoj, diskoj ad en la vivanta parolo de 
lertaj esperantaj oratoroj, aktoroj ad personoj 1 ki11j majstras 
la parolan lingvon). 2) Per difino de la artikigaj movoj (la 
"kinemoj") 1 ki11jn devas plenllmi la parolorganoj por prononci 
(sonigi) la fonemojn. La kompara metodo ~ie e1 donas kontenti
gajn rezllltojn. Ni komparu, ekzemple1 la anglan sonon "t" de la 
vorto "tea" kaj la Esperantan sonon "t" de "teo". La angl_oj 
emas prononci la esperantan sonon "t" de "teo" lad la sama ma
Diero, lad ki11 ili elparolas la anglan sonon "t" de la vorto 
11 teai•. N111 la angla sono "t" estas artikigata per la pinto de 

10 Ch. Br11nea11, Man11el de Phonetiq11e, Paris, 1931, P• XIX). 
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la lango apogita sur la anta~palato kaj estaa a k o m p a -
n a. t a per torta elspira aertluo. Tial Ai similaa alla 
Esperanta "8", kaj oni k:vaza~ a~das "8eo", "eri" k.c. Per kom
paro .al bonaj modeloj oni povas forigi tiun ditektan elparolon. 

La korekto de la "aimilaj" fonemoj poatulaa streeon de la a~ento 
kaj ekzercon de artild.gaj organoj. La natura inerteco de la pa
rolorganoj (kiuj jam akiris la kutimojn de la nacilingvaj fone
aoj) kaj la nesutiea klareco de la gratikaj signoj (literoj) 
eatas la eetaj ka~zoj de eraroj. 

(El "Bulgara Eaperantisto", 3 - 6/1974) 



P a r t o I I I 

Sc1aaca apl1~o da Baparaato 



178 

Ott6 Haszpra 

SPERI!OJ KAJ PROPONOJ PRI LA APLIKADO DE ESPERABTO D LA SCID• 

COJ KAJ l!'.AKOJ 

1. ~oJ!d!!k.2 

La eefa tasko de e1 tiu. semiJ:Iario estas prezenti ka;j pridisku.ti 
rezu.lto;jn de scienca esplorlaboro konoer.oanta planlingvo;jn, spe
ciale_ Esperanton, kaj ties aplikadon. Tamen ear inter la nu.ntem
paj cirkonstancoj la efikeco de la ecienca esplorado kaj de la 
disvastigado de tias razu.lto;j tre grave povas alti!i simple per 
pli bona organizado, m1 .prelegos pri la organiza;j problemo;j da 
la Esperanta scienco. 
~ faras tion des pli, e&r m1 parte ku.ltivas la aplikon de Eape
ranto por tekniksciencaj celoj, parte ~ Aenerale faras orsani
zan ka_j redaktan laboron. en la tereno de esperantlingva scienca 
publikigado. Sekve mi bavas spertojn kaj ideojn pri la orsani~ 
zado kaj praktika;j taskoj de la Esperanta scienco, kaj ti~jn 
pridisku.ti ja tiu. ei kolektivo sajnas esti ple;j ta6ga, kvankam 
la plenumo parte apartenas al movadaj kaj politik&j instanco;j. 

Mi !ojas, ke eirilate jam la enkoDduka prelego de Dro BLANKE 
montris grandan interesitecon. 
Kiel vi scias, la IX-a kaj speciale la X-a Konsu.lti!o de 1a Es
peranto-organiza~oj de la socialismaj landoj mu.lte emfazis la 

praktikan kaj sciencan aplikadon de nia lingvo. Ek~. en la re
fera~o de Dro BLAilKE por la X-a Konsu.lti!o ni trovas: 
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3.1. La giganta programo de estonta internacia kunlaboro. fik
sit& en la Fina Akto de Helsinki• montras la dimensiojn al ki
uj devos respondi estonta internacia lingvo en la funkcio de 
fa~o (lingvo de scienco kaj tekniko). Esperanto kiel ling
vo e scienco. termihologia lingvo. Ais nun ankorad estas sub
evolUinta. Becesas sistema entrepreni pa8ojn por tion sanAi. 

3.2. Oni speciale subtenu jenajn aktualajn projektojn. resp. 
aktivecojn: 
- ellaboro de modernaj sciencaj kriterioj por p~vi unuece. guste 

kaj efike krei noyajn fakterminojn. resp. unuecigi ad ~ustigi 
la jam ekzistantajn ••• 

El la rekomendoj de la X-a Konsulti~o mi menciu nur du: 
R 47/ Restas dadre aktuala la dezirindeco de marksisma-leninisma 
Esperanto-revuo. 
R 49/ La SLO-oj (Socialismlandaj Esperanto-Organiza~oj) fondu 
sciencajn komisionojn. konsiderante la rekomendojn kaj kelkfoje 
!llaboritajn sugestojn de d-ro Blanke. 
Ce la nada konsulti~o oni akceptis ekz. 
10. "Plibonigi la enhavon de" Paco• kaj subteni la redaktan ko
mitaton per livero de bonaj manuskriptoj. · 
Kaj_samloke ni trovas la vortojn de k-do Aleksiev: 
"La plej grava tasko estas praktika utiligado• kiu donos rezul
tojn ••• 
Necesos fari"Pacon" pli alloe;a par la nesocialismaj landoj." 

" Cio ei evidente vokas por pli efika praktika aplikado de nia 
lingvo. speciale en la terenoj de la scienco kaj teknika. 
Lastatempe jam la gvidaj rontoj de UEA komencas rekoni ke al 
la venko de Esperanto la vojo kondukas tra la fakaj aplikadoj. 
M1 pensas ke la intervjuo kun Dro Saħeb.ZAMANI kaj la artikolo 
titolita "La irana leciono" far Dro SADLER kadzis gravan !lokon 
kaj en movadaj kaj speciale en fakaj rondoj. La irananoj kiari
gis al la Esperanta socio ke la Tria Mondo bezonas facilan ling
von unuavice-tial• ke ·pere de ~i scienco kaj tekniko. do ne bele
tro. estu disvastigata. En la plej fre!la numero (marto. 1978) 

de la revuo Esperanto ni jam trovas kvin pa~ojn dedieitajn al 
scienco. nome al la utiligeblecc de la spacesploroj. Kaj el 
plumo de persono. ingeniero en la Edropa Spac-Agentejo. pri kiu 
antade mi ee vorton ne addis! 
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2 • .§ll.!r!o..1 J!r! ,!a_sB,i,!i:l.B,a_k,!j_f,!k,! !P.!ip~o_d,! !&J!e~aat.2. ,!n_H!A_ 

M1 ne volas paroli pri historia~oj,ke Girilo V~rtis jam anta~ 
la unua mondmilito verkis trivoluman libron pri la ne-e~klida 
geometrio ktp. Mi okupi~as nur pri la lastaj jaroj. 
Teknika Komisiono de HEA agadis en la sesdekaj jaroj. Oni aran~ 
lis kursojn por praktiki la faklingvon. Partoprenantoj verkis 
tekstojn en manuskripta formo. Kelkaj estis reviziitaj. Aperis 
nenio. Oni ara~is du sciencajn prelegkunvenojn (unu okaze de 
la BudapeAta UK kun iom internacia prelegantaro). Poste la afero 
formortis, aar oni volis tro multe organizi, samtempe la lingva 
nivelo ne estis sufiOa ea por la entreprenaj prospektoj, kiujn 
tamen unuopuloj sukcesis aperigi. 
En la Klubo Konkordo ekde 1972 oni ar&ntas Sciencajn VespeTojn. 
En junio, 1978, estos la centa. Tie bonaj, kelkfoje eminentaj 
fakuloj prelegas pri la plej diversaj temoj. Nivelo inter popu
lariga kaj scienca. 
Dum la cent Sciencaj Vesperoj temoj el la plej diversaj scien
coj estis prezentataj. Lingvistiko, literaturo, historio, juro, 
fizika, astronomio, geologio, kemio, hidraiħiko, metalurgio, 
biologio, medicino,nutra~-scienco, muzikscienco, stenografio, 
arkeologio, agrikultura, statika, deformologio, vortarscienco, 
fervojkonstruo, informadiko, komputiko, farmacio, matematiko 
ktp. 
Zorge reviziitaj tekstoj de la prelegoj kaj aliaj fakartikoloj 
aperas ekde 1975 en la Sciencaj Komunika,oj (SK), ciujara aldono 
de la BudapeAta Informilo. La 1977-jara kajero, kvankam nur 
100-pala, ~amen kvante egalas a1 la 242-paAa fama Sciencaj Stu
doj aperinta en 195~. SK-78 estas preparat~, tajpado, desegnado 
estas farata. Espereble aperos en julio. Krom hungaroj estas 
sovetaj, usona, slovaka kaj rumana verkintoj. 
Gvidprincipo de SK estas deni spektron de la sciencoj. Tiel 01-
ufakaj legan,toj trovas interesa~on en ~. do ~mas lin aaeti, 
aar la prezo (por la relative bone salajritaj fakuloj) estas 
malalta (1977:50 Ft-oj, malpli ol 3 rubloj). 
Cetere eksterlandaj abonantoj de la BudapeAta Informilo ricevas 
lin aenpage. Anka~ la hungaraj BI-abonantoj kiuj tiun perletere 
petas. 
En 1977 fondilis Komisiono pri la Sciencaj kaj Fakaj Aplikadoj 

A 

de Esperanto, funkcianta apud la Prezidio de HEA. Gi praktike 
realigas sian laboron enkadre .de la klubo Konkordo. 
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Ekde 1972 oni suk'cesis aperigi esperantan parton en la sekvaj 
vortaroj eldonitaj de ne-esperantistaj organiza~oj: 
Kvinlingva komputila vortaro, 1972 (882 vortoj), 
Plurlingva sanitara vortaro, 1974 (476 vortoj), 
Sealingva geodezia vortaro I, 1976 (1158 vortoj), 
Seslingva geod~zia vortaro II, 1978 (1351 vortoj). 

Manuskripto estas preta.por 
Dekunulingva vortaro pri Akvomastrumado, 1980? (1317 vortoj). 

Sen aran~ita eldonebleco la sekvaj manuskriptoj estas pretaj: 
Birdvortaro latina-esperanta-ħungara (579 vortoj), 
Geologia vortaro esperanta-eeaa-hungara (ea. 800 vortoj), 
Seplingva vortaro pri ilmaftinoj ciferkode regulitaj (NC) 
(365 vortoj). 

Prepari~aa: 

~portvortaro plurlingva. 
Ciuj vortaroj estas rezulto de kolektiva laboro kaj zorga kont
rolado. 
Studoj, artikoloj de la Konkordanoj aperis en la Scienca ~evuo, 
lastfoje ee en la Esperanto-Dokumentoj de UEA. Komputikaj arti
koloj aperis en pluraj lingvoj. En la Hungara Vivo kaj en Paco 
oni·publikigis artikolojn pri la hungara scienco, ekonomio kaj 
industrio. Estis prelegantoj ee landaj sesioj kaj ee ISU, Beo
grado. Fine estas menciinde, ke aperis kelkaj informaj artiko
loj ħungarlingvaj, direktitaj propagandcele al la ħungara inte-
lektularo. A 

Pli proksimaj celoj: Bldoni kelkajn faklibrojn. Ci-jare eble 
unu pri komputiko kaj unu pri.geologio. Poste aliajn. Nivelo 
(eu populariga, ad alte scienca) estas pridiskutinda. 
Tasko ankorad ne entreprenita, sed necesa: 
kunmeti E-lingvan difinvortaron (terminaron) el la ei-supra vor
tarmaterialo, ja ħungarlingvaj difinoj estas je dispono. Ee 
eksterlandanoj povas kunlabori: ja multfoje alilingvaj difinoj 
eatia la bazo. · 
Pli malproksimaj celoj: Partopreni en internacia laboro por 
·aldondado de enciklopedioj unuvolumaj (pri natursciencoj, pri 
medicino, eble fiziko, k.a. realigeblaj), Tiaj reprezentivaj 
volumoj devus aperi·kune kun ia nova PIV je la centjari~o de 
Eaperanto. 
lkde 1969 aktive agadas la Medicina Fakgrupo en Budapeftto, sed 
k~aboraa ankad provincanoj. 
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Ciujare unufoje ili arangas Sciencan Vesperon_kun 6-8 prelegoj, 
kies teksto parte aperas en SK. Ili laboras pri Medicir.a Fak
vortaro esperanta-hungara. 
Niaj plej grandaj problemoj: 
1. Estas ege malmultaj personoj kiuj kapablas revizii tekstojn 
kaj fake, kaj gramatike, kaj stile. 
2. Ne estas persono por fari korespondadon, teni efikajn ofici-· 
alajn kontaktojn, organizi disvendon kaj interftan~on de publika
~oj. 

). Juna generacio nur sporade aperas. 
4. Estas malemo ee plej multaj membroj plenumi taskojn je lim
dato. 
A 

Cefaj direktoj de la agado por antafienigi la aplikadon de Espe-
ranto en la estonteco 

Serioze trarigardante la ekzistantajn organiza~ojn, kiuj efekti
ve funkcias sur scienca kampo, ni povas signi taskojn por la 
sekvaj jaroj kiuj - kvankan per fortostreeo - estas realigeblaj
sekvendaj. 

). Taskoj Aeneralaj 

1. Plej altnivele science studi kaj pruvi la necesecon de inter
nacia helplingvo. (Tasko de sociologoj kun alifakaj kunlaboran
toj.) 
2. Evoluigi Esperanton en eble eiuj terenoj de la scienco kaj 
fakoj -ke ~ kapablu kontentigi eiujn postulojn starigi tajn kaj 
starigeblajn kontrafi kiu ajn moderna lingvo de alte evoluintaj 
socioj. (Tasko de fakuloj kaj lingvistoj.) 
). Apliki kaj disvastigi Esperanton en formo de seriozaj scien
caj kaj fakaj eldona~oj verkitaj parte por vasta.publiko, parte 
por fakuloj. (Tasko de fakuloj ankafi lingve aite klerigitaj.) 
4 •. Per ekstera propagando kreskigi la nombron de esperantistaj 
fakuloj kaj per interna propagando kaj edukado kreskigi la 
spiritan bezonon pri altnivela aplikado de la lingvo en la f~
koj. (Tasko de fakuloj-propagandistoj.) 

4 • .Qr.s~i,!a,ġo_ 

1. ~stigi internacian institucion, altreputacian ankafi por la 
ekstera mondo. Tio praktike signifas: 
transformi la Akademion de Esperanto en Esperantan Akademion de 
Sciencoj, kiu principe zorgus pri la evoluigo de la esperant-
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lingva scienca kaj faka literaturo en kunlaboro kun la fakaj 
~socioj kaj la fakaj komisionoj de la landaj E-organiza~oj. 
Gi povus iniciati kontaktojn kun naciaj sciencaj akademioj. 
2. La nova Akademio havu organizan sistemon la~fake kaj la~
regione. Nepre ~i inkluzivu CED kaj la Terminologian Centron 
de ISAE. 
3. La Akademio devas ricevi gravan financan subtenon de UEA kaj 
anka~ rekte de la landaj asocioj. Centra sekretariejo estu loke 
kunigita kun la Centra Oficejo de UEA. 
4. Apud la UK-oj estu anka~ sciencaj fakkunvenoj, ne nur so
mera universitato. 

5. !o.!!~e!,aj !,a,!!kJ!j_ 
1. La ekzistantaj fakrevuoj, a~ ties certaj altnivelaj numeroj 
devus aperi per la morala subten~ a~ en la eldono de la Akade
mio, a~ ili parte devus eesi por doni lokon al akademiaj komu
nika~oj, kiuj cetere povus aperi en diversaj landoj. 
2. Grava tasko de la Akademio estus aperigo de la~aspekte kaj 
la~enhave altnivelaj enciklopedioj. Tion povus fari eefe fakuloj 
de certaj grandaj nacioj en kies landoj pli kaj pli novaj eldo
noj aperas relative ofte, kaj per konvena aran~o la redaktadon 
kaj preson de iu enciklopedio oni povus fari paralele kun la 
nacilingva eldono. Tio ne ekskludas la kunlaboron de alinacia
noj. 
3. Paralele kun tiu laboro estus grave redakti kaj ~is la cent
jarito eldoni novan plenan vortaron, a~ grandan fakterminaron. 
Tio estas en preparo ee la Terminologia Centro de ISAE, sed mi 
pensas pri eble plej ampleksa kaj eble eiujn sciencojn kaj fa
kojn tutlanta terminaro sub la afapicio de la Akademio. 

6. lr.!!PJ!n~ ~r! ~l~o,!!Blo..i ~e_l! !a~e~~t! !k!d~m!o_d~ §c1e.!!CJ!j_ 
lr~&!i~end! !i!! gn!,a~ !a_c~n!j!r!~ ~e_E~,_1i81)_ 

I. Sciencaj perioda,oj (eldonendaj parte centre, parte enkadre 
de landaj sekcioj) 

1. Sociaj Sciencoj (ekde 1980), 
2. Lingvosciencaj Komunika~oj (plurlingva nur pri Esperanto; 

eble la.Lingvaj Problemoj Lingvo-Planado i~us akademia 
perioda~o, ekde 1979), 

3. Batursciencaj Komunika~oj (ekde 1980), 
4. Medicinaj Komunika~oj (ekde 1980), 
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5. Teknikaj Komunika~oj (ekde 1982) 
6. Espera.nta Scienco (referanta kaj informa revuo ekde 1979). 

141 rimarku, ke Oiuj listigitaj perioda~oj havas siajn ekzistan
tajn kernojn Oefe en la Scienca Revuo; Sciencaj Komunika~oj, 
Medicina Internacia Revuo, Scienca Mondo k.a., kiuj cetere po
vus pluekzisti ankad post la aper o de la akademiaj perioda~oj, 
Cetere, lad mia takso, en la unuaj tempoj povas aperi maksi
mume unu numero de Oiu akademia revuo, ja la esperantistaj fa
kuloj produktas ankorad ne multa da originalaj rezultoj. 

II. Sciencpopul&riga perioda~o 

1. Homo kaj Kosmo ad: Vivo kaj Scienco (subteni, transformi 
kaj plioftigi la Zagreban eldona~on kiel Oiumonatan scienc
popularigan revuon ~is 1980. Cetere la .radikoj de scienc
populariga revuo trovi~as ne nur en Homo kaj Kosmo, sed ekz. 
en La Mevo, la Hungara Fervojista Mondo, la Juna Amiko, 
krome la antade menciitaj k.a.). 

III. Libroj 

1. Naturscienca Enciklopedio (e. 1000 pa~oj surbaze de iu naci
lingva enciklopedio kiun la eldonisto nun preparas, ~is' 1985), 

2. Ilustrita Scienca kaj Teknika Terminaro (fakvortoj kiujn ~IV 
ne enhavas, ~is 1987), 

J. Ilustrita Komunlingva Terminaro (nova PIV san fakvortoj, 
~B 1,987), 

4. Du - ad plurlingvaj plenaj vortaroj (sub la adspicio de la 
Akademio, ~is 1987. Evidenta plejparta nacie eldonitaj.) 

5. Universitatnivalaj larnolibroj unua pri bazaj sciencoj (ma
tamatiko; fiziko, mekaniko ktp.) poste pri faksciancoj 
(hidromakaniko, maftinalementoj, elektrotakniko ktp.). Alma
nad kvin ~s 1987. 

7 • .§Uj!l,!m.!n!o.:. 
Pansoj pri la calhava ftanBo da la strukturo da la Akadamio 
da Esparanto 

La Akadamio de Espera.nto, kiel postaulo da la Lingva ~omitato, 
okupiAas pri la lingvistikaj problamoj de la lingvo Esparanto. 
Tiu funkcio havas praskad nanian afikon por la akstera mondo. 
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Dwn la 90-jara ekzisto la Esperanta popolo konsiderinde kres
kis kaj la nombro de la parolantoj jam egalas ad superpa~as 
tiun de la anaro de multaj malgrandaj, tamen kultura kaj civi
lizacie alte evoluintaj nacioj. Tiuj nacioj ~avas siajn naciajn 
akademiojn, tamen kies tasko inkludas la zorgadon ne nur de la 
nacia lingvo, sed de eiuj sciencoj. 
Mi opinias, ke ankad la Esperanta p.opolo devas jam havi tias
pecan adtoritatan globalan sciencan institucion, en kies kadro 
kolekti~us ia plej eminentaj fakuloj de la Esperanta mondo kaj 
kiu inde reprezentus e±ujn sciencajn braneojn, en kiuj esperan
tistoj altnivele aktivadas. Tia institucio povus esti nomata 
Esperanta Akad'emio de Scicncoj (EAS) kaj poV'.J.S esti for:nata el 
la ~isnuna Akademio de Esperanto. 
La strukturo de tiu novigita Akade:nio estus si:n-ila al tiu de la 

" naciaj sciencaj akademioj. Gi konsistus el pluraj sekcioj, in-
ter kiuj tamen specialan gravecon havus la sekcio/j/ pri la Espe
rantaj lingvo kaj kultura. La prezidanto de la Akademio e±am 
devua elekti~ el tiuj sekcioj. La :nembroj de la Akademio ~ene
rale povus ssti tiaj fakuloj, kiuj havas ne nur altan reputa
cion pri sia scienca agado en siaj landoj, sed kiuj fakte .havas 
ankad nacian akademian gradon. La speciale esperantkarakteraj 
sekcioj ne devus apliki tian striktigon, ja la kultivantoj de 
esperanto~ogio ne nepre devas esti kultivantoj de nacilinsve 
rekonitaj sciencoj. 
La Akademio estonte povus havi multajn sekciojn, sed provizore 
la sekva minimwna dividi~o povus esti organizata (parenteze la 
celhave maksimuma nombro de la membroj): 
I. Esperantologio (25) 
li. Sociaj sciencoj (20) 
Ili. Natursciencoj (35) 
IV. Teknikaj sciencoj (15) .. 
Ciuj ~isnunaj membroj restus, la novajn oni elektus por kvin 
jaroj kiel korespondajn membrojn. 
Evidente oni devas pli malpli preciza formuli la taskojn kaj 
rajtdjn de la Akademio kaj estigi !ian financan bazon, sed esen
ce ~i estus la plej alta scienca institucio de Esperantujo, 
kiu- unuavice per sciencaj publika~oj - kreus kaj altigus la 
respekton de Esperanto en la sciencaj rondoj de la ekstera mon

do. 
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La kreo de la nova Akadamio tute ne malbezonigus la ekziston 
kaj agadon de la diversaj fakaj asocioj esperantistaj, ee ~ 

·bezonus ilian apogon kaj havus la devon apogi ilin. 
Nur tiu nova Akademio povus vere havi realan eblecon esti pli 
malpli egalranga partnero rilate naciajn sciencajn akademiojn 
kaj estigi kian ajn kontakton ~un ili. 
Estus rekomendinde, ke la membroj de la Akademio de Esperanto 
la Oi supran proponon pridiskutu, kaj enkadre de la sekva UK 
la transformi~o de la Akademio deklari~u. Por partopreni en la 
diskutado kaj kandidati~i kiel korespondaj kaj ordinaraj mem
broj, provizore po unu a~ du sciencistoj devua esti nomitaj. de 
la landaj asocioj interkonsente kun la fakaj asocioj esperan
tistaj. 

Josef Kavka 
ISAE-APLIKADO DE ESPERANTOx) 

I. 
Por karakterizi la nuntempan staton ~uste kaj juste, ·oni ne 
povas eviti iometon da historio. Tre bone palpebla .- ni ee a
sertu, ke de· la pasanta tempo ne forviftebla - estas la publi- . 
kigado de sciencistoj a~ teftnikistoj en la oficiala organo de 
ISAE. 
INTERNACIA SCIENCA REVUO komencis-aperadi jam en 1904, t.s. du 
jarojn antad la fondi~o de ISAE. Redaktis ~in PAUL FRUICTIER 
kaj eldonis la fama pariza firmo HA<JHETTE, Oiumonate grandfor
matan (170 mm x 270 mm) kajeron po 36 pa~oj. Dum la jaroj an-
ta~ la 1-a mondmilito aperis 8 volumoj kun sume 4 000 pa~oj. 
En la revuo dominis tradukitaj artikoloj, ee hodiad valoraj. 
Sed anka~ original-es'ploraj kontribua~oj · trovi~is tie. Menci
inda estas ekz. trakta~o de la fama svisa entomologo AUGUSTE 
FOREL. Gi temas pri novaj genro kaj specio de formikoj kun pri
skribo de la nova specio en Esper~to. Same fami~is granda trak
ta~o de la svisa matematikisto RENE DE SAUSSURE pri grava ge.o
metria temo. En la kolekto de ISR aperis (1911) raporto de la 
sci~ca kaj teħnika komisiono, sub la direktorado de MAURICE 
ROLLET de l 1 Isle. La volumo nomi~as "Konsila toJ.W por la farado 
de la sciencaj kaj tekni.kaj vortoj". Teinas pri perfekta analizo 
de la problema; ee hodiad povas Oerpi el ~i sciencisto, aplikanta 
x) 

Dum la Seminario prezentita de d-ro rer.~t.sc. V. Z!zvorka. 
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Es_peranton en sia fako. Detale estas ti.e esplorita la vort
kunmetado, la serOado en nacilingvaj vorttrezoroj, esperanti
gado de nacilingvaj vortoj k.t.p. 
En 1912, Internacian Sciencan Revuon anstatadis nova oficiala 
·organo de ISAE, nome SCIENCA GAZETO, eldonata sama de HACHETTE 
kaj redaktata de CHARLES VERAX. Gis 1914 aperis sume 472 pa~oj 
de la formato 180 mm x 250 mm. 
La 1-a mondmilito abrupte _interrompis eldonadon de ISAE-organo. 
Nur ·en 1918, R. de SAUSSURE provis dadrigi ~in sub la titolo 
LA TEKNIKA REVUO. En 1922 DOHLER aperigis novan serion de Inter
nacia Scienca Revuo. Bedadre, jam en 1923 ~i eesis pro financaj 
kadzoj. Dum 1925, ROLLET de l' Isle redaktis dumonatan aldonon 
al la organo de UEA sub la nomo SCIENCA BULTENO. Fine, ekde 1926 
~is la 2-a mondmilito, li sukcesis publikigadi BULTENON DE·LA 
INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ES?ERANTISTA. Kvaronjare aperadis ka
jero de la formato 160 mm X 240 mm kun 16 - 20 pa~Oj 1 sume eir
kad 1 000 pa~oj. La bulteno entenas artikolojn, plejparte tra
dukitajn. Grava verko, publikigita tie, estas "Scienca Funda
·.menta Esp eranta Terminaro" 1 el la plumo de la redaktoro mem. La 
terminaro registras Oiun sciencan vorton, ~is tiam uzitan de 
esperantistoj; ~i rilatas al elementaj konoj de Oiuj sciencoj. 
Po~t la 2-a mondmilito, oficiala organo de ISAE fari~s SCIIDlCA 
REVU0 1 ekde 1949 - 1961 eldonata de la nederlanda firm2 MUUSSES 
kaj redaktata de W.P. ROELOFS 1 poste de G.F. MAKKINK. Ciujare 
aperis 4 kajeroj de la formato 145 mm x 208 mm. Ekde 1962, ISAE 
mem transprenis ~ian eldonadon. La tiama ~enerala sekr;tario kaj 
la pli posta prezidantoAde ISAE 1 profesoro BOZA POPOVIC, fari
~is la nova redaktoro. Gis 1969, la formato kaj amplekso restis 
la samaj kiel antade. Ekde 1970 1 SCIENCA REVUO pligrandigis sian 
formaton al 168 mm x 237 mm kaj sian amplekson al 6 numeroj 
jare po minimume 32 pa~oj. La suma nombro da pa~oj etformataj 
estas iomete pli ol 3 000, da grandformataj (~is la fino de 
1977) pli ol 1 800. Sur la preskad 5 000 pa~oj de SCIENCA REVUO 
oni trovas - krom anoncoj, recenzoj 1 organizaj raportoj - 630 
sciencajn'artikolojn, meze de kiuj forte superregas originala
~oj~ 

Foli.umante tra la 28 volumoj dEi SCIENCA REVUO kaj admirante la 
sciencan ad lingvan flankon de multaj'diversfakaj artikoloj, 
mi. devas konstati interalie tion, ke ne Oiuj modernaj adtoroj 
konas verkojn de aiaj fakkolegoj, kiuj jam antad 10-20 jaroj 
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majstre aplikis Esperanton. Ne do lingva obstaklo, sed simple 
iom malfacila atingebleco de la malnovaj publikiga,oj ka~zas 
tiun ei paradoksan staton. ci-okaze prezentas sin grava reko-.. 
mendo: Ciu sciencisto ad teħnikisto, verkonta fakan artikolon 
en Esperanto, havu moralan devon konatiti kun samfakaj verkoj 
de siaj anta~uloj, ee abunde referenci pri ili. Nia faka Espe
ranto-literaturo - ~is hodia~ relative malriea - estu maksimume 
diskonigata kaj ekspluatata. 
Trafe esprimis tion PAUL NEERGAARD en sia "Retrospektiva rigar
do al 50 jaroj da apliko de Esperanto en la scienco". Mi citu 
laClvorte: "Entute por utiligi la kreskantan sciencan literatu
ron en Esperanto estas grava tasko ankora~ plenumenda, ellabori 
sisteme kaj laClfake bibliografiojn, kiuj estus utiligeblaj ankaCl 
de neesperantistaj fakuloj. Ni simple bezonas zorge ellaboritan 
laCl subfakoj medicinan bibliografion, kaj ni bezonas similajn 
botanikan, zoologian, matematikan, astronomian, fizikan, kemian 
k.t.p. bibliografiojn. Ili estu realigataj, se eble, jam en la 
proksimaj jaroj." Fino de la cita,o. Nu - depost la eldono de· 
SCIENCAJ STUDOJ, (en la jaro 1958) kie NEERGAARD publikigis sian 
retrospektivan artikolon, forpasis dudek jaroj kaj la nomita 
bezono fari~as eiam pli kaj pli ur~a. SCIENCAJ STUDOJ, la jubi
lea volumo redaktita de NEERGAARD, enhavas sur 240 grandforma
taj pa~oj 37 original-esplorajn trakta,ojn. 
Por obei la rekomendon de NEERGAARD kaj por tiel dirite fari 
mian profesi-konsciencan devon, mi aperigis en 1976 bibliogra
fian artikolon "Geologia literaturo en Esperanto". Cele de ties 
publikigo mi uzis la disponeblan forumon, nome la. oficialan or
ganon de Geologia Sekcio de ISAE. Sub la nomo GEOLOGIO INTERNA
CIA, tiu ei perioda'o aperadas eiun kvaran jaron, okaze de la 
internaciaj geologiaj kongresoj. Bonvolu pardoni, ke. mi .. iom pli 
detale okupi~os pri la tri volumoj, ~is nun aperinta;i~'Sajnas 
al mi, ke la koncernaj spertoj povus konsideriti tipaj, do pro
fiteblaj por eventuala entreprenado de analogaj fak-eldona,oj. 
La tri GI-volumoj sume ampleksas preskad 500 valora~trakta,ojn 
el la sfero geologi-scienca. La unuaj du volumoj aperis en Pra
go (1968 kaj 1972), eldonitaj de la eeaoslovaka geologiesplora 
firmo GEOINDUSTRIA, nacia entrepreno. La trian volumon e~donis 
en Varsovio (1976) INSTYTUT GEOLOGICZNY. Tuj dekomence mi akcen
tu, ke la nomitaj du institucioj kompleta financis ne sole la 
perioda,on, sed ankad ties kolportadon, sen garantioj, ke la 
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elspezita mono iel revenos al ili. Fakte revenis nur neglek
tebla parto de la mono, ankad tial, ke nemulte da ekzempleroj 
estas disvenditaj, dum granda plimulto de la eldonkvanto dis
doni~is propagandcele. Esperoj, ke sutiee impona special-faka 
revuo en·Esperanto povus tuj dekomence ekzisti sen ekstera 
finanaca helpo, estus nerealismaj. Kun tiu ei amara fakto kal

kulu eiu koncerna entreprenemulo. Per tio mi neniel intencas 
fortimigi; male, mi celas, ke oni evitu perdon de vanaj iluzioj, 
preparante bonan grundon per ekstera financado: donacoj, sub
tenoj ad plej ideale - fare de iu institucio - transpreno de la 
financa risko. 
Instrua ekzemplo tiurilate estas la revuo KEMIO INTERIUCIA, da 
kiu aperis 4 imponaj, bonege redaktitaj volumoj (1965 - 1968) 
kaj kies elspezojn financis Urugvaja Esperanto-Asocio. Fina de 
la kvara jaro, la brava redaktoro ALBERTO BARROCAS definitive 
perdis la vanan esperon, ke la revuo finance memstari~os per 
sufiee granda nombro da konstantaj abonantoj. 
Memkompreneble, la meritoplena iniciato de BARROCAS pruvis -
sur 862 pa~oj - per 76 original-esploraj artikoloj, per nova
~oj, trafaj anoncoj k.t.p., ke Esperanto perfekte tadgas por 
servi a1 la ftemiaj disciplinoj. Sed samtempe ~ vekis iom da 
duboj, eu nia jarcento estas matura por oficialigi Esperanton 
en ia sfero scienca-teftnika. La dubojn motivis ~uste la efeme
reco de la revuo. 
Sendepende de tio, kion asertis la redaktoro, mi provis objek
tive analizi la tutan fenomenon kaj venis al la konkludo, ke 
ne nur financaj obstakloj, ne nur eta nombro da abonantoj kad
zis la morton de KEIIfiO INTERNACIA. Grava faktoro estis ankad 
tio, ke unusola persono kreis, redaktis, teftnike ee eiuspece 
prizorgadis la revuon kaj ties kolportadon. Ne povis sekvi io 
alia, ol forta ladto kaj totala senreviAo de la bravulo. 
El tio e1 rezultas nia dua rekomendo: Ekzistado de ajna fak
revuo en·Esperanto estu organize sekurigata de stabo da bone 
kunlaborantaj spertuloj, kiuj dividas inter si la koncernan 
agandon. 
Ci-~oke estas menciindaj la freldataj sukcesoj de IAdEM (Inter
nacia.Asocio de Esperantistaj Matematikistoj), ali~nta kiel 
llatematika Sekcio de ISAE. IAdEII eldonas lerte redaktatan re
vuon MAfEMATIKO TRANSLIME&. En ~ia duobla (76-pa~a) kajero de 
1977 1-4) aperis krom alio kompleta propono de terminaro pri 
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elementa geometrio, el la plumo de WILLIAM ORR~ La redaktoro 
sukcesis mobilizi multe da matematikistoj, aperigi ~odelan 
adresaron de la membroj, plurajn cirkulerojn kaj varbfoliojn. 
Tamen, oni ne kallu la malnovan d~eron de "unupersoneco": la 
redaktoro kaj IAdEM-sekretario en unusola persono estas FRAN
QOIS.LO JACOMO. Cetere, li mem klare konscias pri la d~ero 
kaj klopodas trovi alian redaktoron. Nu, n1 deziru al la nov
naskita kaj tre vigla IAdEM, ke ~ia vivo ne estu efemera, sed 
almenad tiom longa, kiom atingis lis hodiad ISAE. 

II. 
Forlasante la oficialan asocian publikigadon de sciencaj ad 
teftnikaj artikoloj, eu originale, eu traduke, eblas transir.i 
al alia grava sfero: ellaborado de fakaj terminaroj. Jen ne 
eblas determini striktan limon inter agado, plenumata enkadre 
de ISAE, kaj tiu, kiu estas komuna_al pluraj Esperanto-insti
tucioj. Fak~e, jam la centro, kiu gvidas tiaspecan aktivadon, 
nome Terminologia Centro, estas komuna organo.de du institu
cioj: de ISAE kaj de AE (Akademio de Esperanto). Tamen, unu 
aspekton oni devas konsideri senduba: ISAE eiam havis gvidan 
rolon, kiam temis pri organizado kaj normigado de la scienca
teftnika terminolċgio en Esperanto. Por pruvi tiun ei aserton, 
sufieas alla jam menciitaj nomoj kiaj ROLLET de 1 1 Isle aldo-
ni kelkajn pluajn, unuavice EUGEN WtiSTER. Li estis ne nur patro 
de esperantologio, sed geniulo, kies internacian adtoritaton 
-sur la kampo de lingvonormigo en la· teftniko oni ~enerale agnos
kas. El liaj lastaj verkoj m1 menciu la inadguran prelegon por 
ISU (Vieno): "Internacia terminologio en la servo de la infor
matika". Gi aperis en SCIENCA REVUO (1971). 

La fakaj terminaroj, kiuj aperadis ekde 1939, en la jarlibroj 
de UEA, estas verkitaj plejparte fare de ISAE-membroj ad alme
nad esence stampitaj de ili. Strikte en la kadro de ISAE, post 
la 2-a mondmilito dum vico da jaroj okupi~is pri organizado de 
la scienca-teftnika terminologio SVEN ALEXANDERSSON, la sekre
tario-kasisto, unu el la eefmotoroj de la tiama asocia estraro. 
Sistema kaj diligente, en eiu numero de SR, li raportadis pri 
la r~zultoj, atingitaj sur la kampo fakterminologia. Pro lia 
iniciato, ISAE fondis en 1953 Terminologian Sekcion, kies pro
vizora gvidanto li fari~s. Dank al li, al la redaktoro k.a., 
SCIENCA REVUO funkciis kiel oficiala terminologia forumo. En 
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1956, la meritoplena ALEXANDERSSON tranadonis siajn taskojn al 

novaj f~nkciuloj. Jam ekde 1951 aerioze ok~pi~is pri termino
logiaj laboroj RUDOLF HAFERKORN, ki~ post ALEXANDERSSON plene 
dedieis sin al la koncerna organizado. En 1954 li verkis por 
SR bibliografian artikolon pri la fakaj terminaroj en Esperan
to. K~ BELINFANTE kaj DELLIAN li kompilis imponan verkon SCIEN
CA KAJ TEKNIKA TERMINARO (STT), ki~ en 195.6 eldonis Japana Es
peranto-Insti t~ to. La veri:o t~nis atenton de WABINGHIEN al 
HAFERKORN. Sekve, profesoro WARINGHIEN invitis intenieron HAFER
KORN a1 k~aboro s~per PIV. En 1957, HAFERKORN fari~is membro 
de Akademio de Esperanto (AE) en 1958 la direktoro de Termino
!ogia Centre de ISAE (TC-ISAE). 
Ci-jare (1978), la centre, origine kreita cele a1 konkreta k~
laboro s~per PIV, j~bileas la 20-an jaron de sia f~kciado. En 
preskad e1~ n~ero de SR, HAFEHKORN publikigadis raportojn pri 
la progreso de la TC-laboroj. El lia pl~o aperis en SR (1962) 
grava bibliografia artikolo "Sciencaj, teknikaj kaj. cetera; fak
vortaro.j en Esperanto". La suplemento trovi~as en SR (1965). Ne 
malpli utila helpilo por la Esperanto-terminologoj estas·lia 
adresaro, aervanta peri samfakulojn (SR 1965). Tre leginda estas 
ankad lia raporto al la prezidanto de AE (SR 1967). 
En 1969, la malj~i~inta HAFEHKORN transdonis sian postenon al 
in~. AUGUSTE BROISE. Dum kvin jaroj, la nova TC-direktoro ple
numis gigantan terminologian laboron, fari~ante grava adtori
tato en multaj teanikaj fakoj. Longa vico da terminaroj eatas 
redaktita ad konsultita de li. Lia tro frua forpaso en 1974 
signifis nekompenseblan perdon por ISAE. 
En 1975, lia anstatadanto fari~is RtiDIGER EICHHOLZ, la fama 
organizanto kaj eldonanto de ESPERANTA BILDVORTARO, SLIPARA 
VORTARO k.a. gravaj entreprenoj. Jam en 1967, EICHHOLZ pliriei
gis kaj eldonis la verkon de HAFERKORN: "Techniaches W"drterbuch 
Deutsch-Esperante". N~tempe li estas akademiane kaj sub lia 
direkterade promesplene estas disvolvata la diversa TC-agendo. 
Li scias taktoplene profiti adteritaton de sia centre per enke
tej pri disk~teblaj terminej. Ekz. la lastatempa skisme: kompu
tere x kemputilo, lafl li trafe selvi~as per la forme "kompu
tero". La pseddesufikse -or-estas ja nermala~e en Esperante: 
direkti x direktere, redakti x redaktore, kondensi x kondensore 
k.m.a. vort-duepej. 
Evidentas, ke la gvidantoj de Terminologia Centre servas por 
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erganizi, kunerdigi terminelegian agenden, per redakti kaj el
deni terminarejn. Aliflanke,. ot.em la kreade de fakaj terminej . 
apartenas natura al kencernaj specialistej. Plej ideale estas, 
se n:e unusela fakule, sed plurmembra :terminelegia kemisieno 
de faka ISAE~sekcie plenumu primaran ellaberen de terminaro. 
La taske de TC-ISAE kensistu eefe en atentigade pri interdis
ciplinaj keliziej-keincidej, pri 2enerale lingvaj, etimelegiaj, 
semantikaj ad aliaj misej. Se.membroj de la kemisene neniel 
kapablas veni al pli-malpli unuanima selve, la centre entre
prenu esplerejn el la plej supera vidpunkte. 
Legike mi venas ~is alude pri la fakaj ISAE-sekciej, de kiuj 
eni pevas atendi la suprediritan primaran redakten de termina
rej. Ja de tia sekcie eni atendas mult·e pli, neme eldenaden de 
sekcia-revuo, publikigaden de fakaj verkej en nacilingvaj pe
rieda~ej, erganizaden de renkenti2ej (eu pure, eu parte espe
rantistaj) en nacia kaj inter.nacia skaloj k.t.p. 
Dum la lastaj 20 jarej, en ISAE fendi~is kaj funkciis jenaj 
faksekcioj: agrikultura kaj arbarscienca, arftitekta kaj kenstru
ista, astrenemia, elektroteftnika, filolegia, fizika, geodezia, 
geografia, geolegia, jurscienca, kemputika, matematika, medi
cina, ornitelegia, studenta, teftnika. Prospero, stagno, krizo, 
malapero de tiu a~ alia sekcie ja dependas de diversaj cirkon~ 
stancoj. Funkciuloj aperas, vigle lab'oras, laci~as, maljuni2as, 
ferpasas. Ilia sekcie ad postvivas, ad mertas.kun ili, se~ 
ne estas erganize sekurigita. Okazis ankad miskemprenej inter 
la sekciej kaj la ISAE-estrare. Ekz. UMEA funkciis dum longa 
tempe kiel ~edicina Sekcie de ISAE, sed en 1971 ~ia estraro de
cidis pri eksi~e el nia asocie. Mi ne scias, eu kulpas pri tie 
ISAE, t!u UMEA, t!u ambad. Mi scias sele tion, ke la fakaj Espe
rante-aseciej devus kun:laberi por la beno de Esperanto. 
Restas nediskutebla fakte, ke ISAE nuntempe prezentas -·mal
grad travivitaj stagnej ee krizej - seriezan erganizen kun mon
da repu~acio, kun lengjara tradicie kaj kun funkciantaj nermi
gaj erganoj. Multaj membrej de ISAE publikigas pri sia·erigi
nala esplerade esperantlingvajn trakta~ojn ad almenad resumejn 
en ambiciaj, renemaj fakrevuej, sciencaj bultenej k.s. (kp. 
enketon de ROELOFS en SR 1955 kaj 1959). Por ke ili povU pro
gresigi sian penetradon en la revuojn; ili devas mentri a1 
ties redaktoroj, ke faka literaturo en Esperanto jam ekzistas, 
eu publikigita en esperantlingvaj, eu en nacilingvaj perioda
~ej, eu en memstaraj libroeldona~oj. 
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Anka~ en tiaj lastaj preskad senescepte kunlaboris ISAE-anoj. 
Ne eblas - en tiu ei skizo - mencii eiujn. Krom PLENA ILUSTRI
TA VORTARO (PIV), bonegan ekzemplon de vasta internacia kunla
boro prezentas POSATLASO DE LA MONDO (PM), eldonita en 1971 de 
Kartografie, la eeaoslovaka nacia entrepreno en Prago. La tre 
impona poligrafia aspekto, la konsiderinda eldonkvanto (10 000 
ekzampleroj), la rapida disvendado por eta prezo, jen faktoj 
elokventaj. 
Kiel la ~enerala sekretario de ISAE, la kompatindulo, portanta 
la ftar~on de la griza eiutaga agendo de ISAE, mi plene rajtus 
inklini ne al optimismo, sed pli eble al sobra realismo. Lon~
jaraj spertoj en ISAE instruis min esti skeptika pri diversaj 
fantaziaj projektoj, kiuj ernas ~aor~i antaO. sia naski~o. 
Tamen mi senhezite kredas je la perspektivoj de I3At:. :.ii t..re
das, ke tiu ei tegmenta asocio de la sciencistoj-tefinikistoj, 
aplikantaj. Internacian Lingvon en siaj profesioj, baldaO. kres
kigos sian membrobazon, sian delegitan reton en diversaj lan
doj~ sian sistemon de fakaj sekcioj, de normigaj centroj k.t.p. 

Mi kredas, ke ankaO. tiu ei modesta skizo helpos aktivigi mal
novajn adeptojn de ISAE kaj varbi novajn, dank al via laO.dinda 
esperantologia seminario. 

Ludoviko Fritsch 

TEKNIKAJ VORTAROJ Elt ESPERANTO - PROBLEi\iOJ DE LA FAKTEILO:NO

LOGIO EN ESPERANTO. 

Scienco malkovras kaj studas la naturle~ojn, tekniko ilin stu
das kaj sereas kiel ilin praktike apliki kaj vere ilin prak
tike eluzas. La scienco bezonas teknikon kaj la tekniko scien
con, la scienco bezonas eiam pli kaj pli teknikon, nome la 
memuran kaj kalkulan teknikojn, por ekipi la esplorajn insti
tutojn. Kaj la tekniko eluzas pere de la scienco malkovritajn 
kaj ~ecize priskribitajn naturle~ojn surbaze de kiuj ~ poste 
solvas diversajn teknikajn problemojn, do ~i praktike aplikas 
la ekkonojn de la scienco. 
Estas klare ke kiel la scienculo tiel ankaO. la teknikisto am
badflanke bezonas perfektan komunikilon por preciza esprimi 
kaj sciigi la sciencajn ekkonojn al tiuj, kiuj ilin praktike 
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eluzados. 
Ene de unu ltato ad lingva sfero ne estas malfacila~oj, estas 
nur problemo kiel la ekkonojn preciza formi uzante la ambad
flanke konatajn terminojn. Pli komplika kazo estaa la komuni
kado de la fakaj sciigoj translimen, kiam scienculo ad tekni~ 
kisto devas scii krom sia propra gepatra lingvo ankad la ling
von en kiu la komunikado okazas. 
La plimulto de la internaciaj konferencoj, en kiuj okazas la 
interftan~o de la fakaj ekkonoj, uzas tri ad pli da lingvoj. 
Dum tempo de la nuntempa sciencteknika revoluciċ oni apenad 
kapablas enarkivigi en sian memoron novajn nociojn en la pro
pra gepatra lingvo, sed ne en pluaj lingvoj. Tiasituacie evi
denti~a~ la granda signifo de la konvena int~naċia planlingvo. 
La plej granda obstaklo por la uzado de la internacia lingvo 
en la tekniko estas la fakto, ke ekzistas nur vere malmulte, 
nesufiee fakaj vortaroj. Sen vere taka vortaro oni ne povas. 
perfekte traduki ee la plej bonstile kaj preciza difinitajn 
sciencajn ekkonojn. Scienco kaj tekniko ne agnoskas neekzaktan 
esprimon, en la scienco kaj tekniko eio devas esti unusignife, 
preciza difinita, preciza esprimita. 
Ekzistas nemultaj fakvortaroj, sed ili estas por la nuntempa 
stato de la scienco kaj tekniko jam nesufieaj, ear ili ne res
pondas al la hodiaCl.a stato de la teknika progreso. Krom tio il:f 
estas plejparte E-nacilingvaj kaj la ~ublikigistoj bezonas pre
cipe la nacilingvajn Esperantajn vortarojn. Ne eblas enkonduki 
Esperanton en la sciencon kaj teknikon 21s ne ekzistos sufiee 
ampleksaj unufakaj vortaroj kaj memkompreneble ankaCl. la politek
nika vortaro, kiu estas la aazo, antad ol n1 ellaboros la nomi
tajn unufakajn vortarojn. 
Estas jam sendube pruvita afero 1 ke Esp.eranto por scienco kaj 
tekniko tadgas, sed nuntempe bedaCirinde ne tuie praktike: 
Se jam hodiad alvenus tiel envie:atendata okazo de ei-momenta 
ebleco, enkonduki E-on en la sciencon kaj teknikon, se la re
gistaroj de almenaCl. kelkaj fttatoj estus pretaj, finance certigi 
la eldonadon de la faka iiteraturo 1 fakajn gazetojn, fakajn li
brojn, ee se Esperanto estus enkondukita almenaCl. en la superajn 
lernejojn, Esperanto fiaskus, ear ~i ne havas sufiee da fakuloj, 
kiuj garantius perfektan publikigadon, egale eu originalan ad 
tradukitan. Kaj unuavice ni nepre devos multa traduki, ~is kiam 
niaj sciencistoj kaj teknikistoj kapablos verki originale en 
Esperanto. 
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Permesu al mi jenan demandon: Kiom da tiaj kapabluloj ekzistas 
en via lando? Tio devigas nin plej baldad kiel eble eduki ilin. 

Baze de tiuj realaj faktoj la scienc~teknika sekcio de OeRa kaj 
slovaka Esperanto-asocioj starigis sian bazan celon kompili la 
eeRan-Esperantan politeknikan ~ortaron kaj ankad la unufakajn 
vortarojn. Post kelkjara laboro n1 kunmetis la sliparon kun pli 
ol 30.000 plej gravaj terminoj el diversaj fakoj. Kiel baza fon
to por ei-tiu laboro estis PIV (Plena Ilustrita Vortaro) kaj la 
jam ekz~stantaj vortaroj kiel HAFERKO.RN: :rechniscħes Worterbucħ 

Deutsch-Esperanto - 1967 -, VNSTER: Enciklopedia vortaro (nekom
fleta), DUNCAN: English-Esp. Chemical Dictionar,y 1956, GERARD: 
Elements de gtologie en six langues, Esperantlingva vortlisto 
aneksa al grupoj de International Elektrotechnical Vocabular,y, 
Scienca kaj tek~ka terminaro de HAFERKORN kaj DELLIAN kaj BE
LINFANTE eldonita en Tokio 1956. Vortareto por adtomobilistoj, 
materialoj por eldonota Duden-bildvortaro, ktp ktp. 
Merite de InA. WERNER la OeRaj kaj slovakaj teknikistoj komencis 
eldoni multobligitan neregulan infomilon sub la nomo: _11Teknika .. 
Sekcio informas." Gi aperas 2 - 4 :toje ja;e kaj estas ankad san-
data al niaj eksterlandaj kunlaborantoj. Cirkad tiun infor~ilon 
ni volis grupigi la scienc-teknikajn organiza~ojn kaj unuopajn 
izolitajn teknikistojn en socialismaj Atatoj. Grava parto de la 
informilo estas la rubriko pri la fakvortara laboro kaj la ru
briko nomita "Kiel ni diru", kiu koresponddisk~,tte precizigas dis
puteblajn terminojn. 
Bn evoluintaj naciaj lingvoj krei~as terminologio en praktika 
aplikado de lingvo fare de adtoroj mem en fakaj paroloj ad tek
stoj. Post relativa unueci~o kaj stabili~o de komence ofte vari
aj terminoj vortaristoj prilaboras la fakan literaturon kaj re
gistras la estantan lingvouzon en vortaroj-leksikonoj a~ termi
nologiaj normoj. Iam la vortaristo ad normigisto devas selekti 
el pluraj sinonimoj kaj en maloftaj kazoj li proponas novajn 
terminojn, precipe por novaj nocioj. En Esperanto kaj malpli 
evoluintaj lingvoj devas esti la procedo inversa, almenad parte. 
Altnivelaj fakaj tekstoj, kiuj donus modelon de koncerna faka 
stilo ekzistas nur en nemultaj fakoj. Tie oni kreu racian ter
minologion. 
La difinvortaroj eatas bazo precipe en Esperanto, kie mankas 
kontraste al nacilingvoj la eiutaga kontakto kun la lingvo kaj 
~un la faka literaturo. Tamen nur la praktikado povas vivigi 



la/proponitajn vortojn kaj nur ~ povas doni la sblojn por la 
elprovado de la ekstera formo kaj la interna enhavo de la sspri
moj. Ni devas sere~ la kazojn, kie por iu vorto en unu lingvo 
ekzistas tutplene ekvivalenta ladnocia vorto en lingvo alia. 
Propra terminokrea laboro bazi~u sur plena scio kaj kritika pri
takso de la ekziatanta vortuzo. La vortaristo laboru ebls nur sn 
sia propra malvasta specialigo. 
Konsileblaj helpiloj por termin-elekto estas~ 
- nor:aigaj term.inaroj de internaciaj organizoj 
- plurlingvaj vortaroj 

propraj nacilingvaj terminologiaj normoj 
- diverslingvaj teknikaj vortaroj 
- aliaj fontoj ,. 
Ciau oni atentu pri la 3rava problemo, ke terminoj en diversaj 
lingvoj plej ofte ne simbolas tute identan nocion. Estas utile 
riaarkisi en vortaro tiujn-ei diferencojn. La problemo estas jam 
parte salvata per internacia normigo, kiun pli kaj pli trudas la 
intensi~anta internacia komunikado. En tiuj kazoj la Esperanta 
terminologio sekvu j~~ ekzistantan kaj da6re kreskantan interna
cie normigitan terminologion. Temas pri identigo de nocioj, La 
terminoj, vortoj, t.e. simboloj por la nocioj povas poste esti 
lafl lingvoj malsamaj. 
Principoj de terminokreado : 
Preskad eiujn problemojn de la terminokreado en Esperanto oni · 
povas pli malpli strikte ligi kun postulo de la optimuma interna
cisco. Beda6rinde ne eblas doni iun regularon mekaniks aplike
blan por la elekto de la plej bonaj terminoj. Nur profunda stu
dado de elstaraj vortaroj kiel ekzemple PIV kaj fakaj modelaj 
vor.taroj kun ioma dozo da talento povas doni la necesajn sper
tojn anstatadantajn la neekzistantan regularon. 
Oni devas ekzemple prikonsidsri jenajn dsmandojn: 
- internacieco de la formo kontrad internacieoo de snhavo 
- elekto de nacilingva fontvorto kaj originala termin•kreado en 

Esperanto 
- eluzo de estanta vorttrezoro de Esperanto 
- logiko kontrad internacieco 
- principo de analogieco, de sufieo kaj neceso k.t.p. 
,. 
Ci su~aj rimarkoj provas doni orientilon: 
1. En tre multaj kazoj estas ne nur defendeble, sed ee la sola 

~usta solvo, apliki vortojn jam ekzistantajn en la vorttre
zoro de Esperanto, sed kun alia senco. 
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2. Okazas, ke por iu nocio jam ~~ta~e ekzistas, unu a~ ee plu
raj terminoj por tiu sama nocio. En tiu kazo oni klopodu al
preni la formon kiun oni trovas plej racia. 

3. Se jam ekzistas internacia termino 1 sed en Esperanto ~ estas 
neologismo, penu krei espe~ant-radikan sinonimon kaj prezen
tu ilin egalvalore. La uzado decidu. 

4. En diversaj kazo;J estas nerekomendinde transpreni ~enerale 
akceptitajn inter.naciajn terminojn sen Aan~o, ear en Esperan
to ili montras tute aliajn signifojn. Tamen oni ne povas tute 
elimini tiajn homonimojn. Se la homonimoj estas el iom mal
proksima sfero, el alia fako, ili ne tre ~enas, ekz. "radaro" 
rad-aro, aliokaze povas esti tia homonimo sufiee konfuziga, 
ekz. "aerostato". 

5. Termino esprimu la~eble sencon de la vorto, t.e. la enhavon 
de la nocio 

Por ke oni povu uzi la vortaron oportune en multaj landoj, ~ 
havu la tradukojn ankaO. en iuj eefa·j lingvoj. Por lingvoj oni 
uzu internaciajn simbolojn laO. dekreto de la Teknika komitato 
lSO/TC 37. La plena listo troviAas en Scienca Revuo Vol. 15-a/ 
1965/. Aranlo de la vortaro povas.esti ladalfabeta, laO. la de
~ klaaado 1 aO. nestoaranta • 
.&ran&o lad dekwla k.lasado nepre bezonas aldone alfabetan indek-
aon. Imitinda alfabete ordigita vortaro estas TEKNIKA TERMINARO 
PBl SoSEOJ KAJ POBTOJ de IJiA. A. BROISE, aperinta en la dua par
to de'UEA-plejparto de la terminoj estas indikitaj la fonto kaj 
aO. la angl.a aO. la la tina tradukoj. Kiel skemo de la nesta ar~o 
servu la modelo de la Encik.lopedia vortaro de E. wtiSTER: 

1. Radiko-kapvorto de la artikolo brul-1 
2. Radiko plus fina~o , -a, --o 
3. Radiko plus sufikso --ado, --a~isto, --ejo, --igi, 

--a~o 1 --ebla, --eti, --ilo 
4. Radiko plus aldonradiko: --difekto, --faristo, -materialo, 

--faro, --ligno, --rezista 
5. Prefikso1 prefikse uzata prepozicio batalo kontraO. --o, 

ad kvazauprefikso plus radiko ek--1 
kaj kunmeta~oj. konsistantaj el ek--i~o 
radiko plus antada kroma radi- ek--igilo 
ko ad plus adjektiva atributo ek--a centro, tempera

tura 
ek--ig1 1 --for--igi, 
interna --o 1 krim--igi 
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Ce la,.envicigo de la kunmeta~o povas ekesti iuj hezitoj kaj du-
boj. Sajnus unuavide, ke la~ la 11-a regulo, de la gramatiko 
("la eefa vorto staras je la fino") oni devus envicigi eiujn 
kunmeta~ojn sub ilia lasta elemento. En la kunmetita vorto unu 
elemento povas havi signifon, kies graveco a~ amplekso ne koin
cidas kun sia pozicia,valoro, ekz. ee paperfolio ni natura pen
sas pri papero (en ~J~formo), sed ee paperkorbo pri korbo 
por demetitaj paperoj. Do paperfolio ni metos en artikolon "pa
pero", paperkorbon sub "korbo". Iam povas la vortgraveco de la 
vortkomponanto dependi. de speciala vidpunkto. En t~pografio gra
vas·ee monpapero la papero, en financ-terminaro oni tre veraajne 
envicigus ~in sub mono. Se la eefa nocio ne estas klare distin
gebla, a~ se oni trovos tion por aliaj ka~zoj konvena, registru 
la kunmeta~ojn sub pluraj kapvortoj. 
for kunmeto de memstara Esperanta fakvortaro estas rekomendinde, 
ara~i sliparon, en kiu eiu nocio aperu sur aparta slipo. Por 
solaj terminoj en du a~ tri lingvoj sufieas formato ISO/A 7, 
t.e. 74 x 105 mm, por okazoj kiam ni volas aldoni sufiean di

finon oni uzu formaton ISO/A 6-105 x 148 mm, kiu ebligas jam 
esti plurlingva. Ara~o sur slipoj havas la avanta~on, ke eblas 
facile kompili sliparon eu sistema eu alfabete kaj komforte 
8an~i· slipojn, se necesas aliformi iun Esperantan terminon kaj_ 
la~bezone aldoni pluajn novajn slipojn en la alfabetan ordon. 
Estas rekomendinde fari kelkajn trakopiojn de la slipoj por·po
vi ilin dissendi al kunlaborantoj a~ reviziantoj. Nur post su
fiee zorga kolektado kaj reviziado de la sliparo oni· tajpu la 
prespretan manuskripton en formo de listo. Reviziado de la sli
paro flanke de diversnaciaj fakuloj nepre necesas, precipe se 
oni aldonas la nacilingvajn tradukojn, ear ee en rekomenditaj 
plurlingvaj vortaroj trovi~as malpreciza~oj· a~ eraroj en la 
elekto de la nacilingvaj sinonimoj. 
La laste cititaj koncizaj konsiloj por la fakvortara laboro 
estis kompilitaj por niaj kulaborantoj far nia eeestanta fak
vortara zorganto I~. BEDN~K, prezidanto de la slovaka scienc
teknika sekcio. En limigita tempo mi povis preze~ti al vi nur 
koncize la principojn por·la fakvortara laboro. Ciu interesulo 
pri l~ fakvortara laboro devus vere trastudi almena~ la bazan 
libron de I~. wUSTER: Konturoj de la lingvonormigo en la tek
nika/ eld. Budap. 1936/ 
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HAIERKORNa Kien niaj vortaristoj devas atenti? /Scienca Revuo, 
nroj. 1-2, 1965. 

BEERGARDa Rimarkoj pri kelkaj terminologiaj principoj. /Se. 
Revuo, n-ro 2/1965 

WARINGHIEN: Vortaristaj problemoj. /Esperanto, UEA/11/1970 

Al eiuj, kiuj decidi~is por la temporaba, nefacila, sed grava 
fakvortara laboro, kiu estas baza kondieo por enkonduko de Espe
ranto en la scienco kaj teknika, mi deziras plenan sukceson. 

llfarinko Gjivoje 

LA FORTO, KAJ LA SORTO DE LA ESPERAUTO-LITERATURO E!~ TUT:,fOIIDAJ 
BIBLIOTEKOr) ' . 

Enkonduke 
Oni ofte asertas, ke nia Esperanto-movado estas kulturklcriga 
movadOi ke Esperanto venkis ear ~ia kreinto, liaj kunlaborantoj 
kaj postaj adeptoj sukcesis krei ne sole la lernolibrojn sed an
kad propran Esperantan literaturon. Sekve la lingvo Aulda~ sian 
mirindan spiritan evoluon precipe al ~ia literaturo. Kaj vere: 
post niaj esploroj, lad ekzistantaj bibliografioj de planlingva 
literaturo, ni povis konstati, ke en tuta interlingvistika (plan
lingva) literaturo eiuj lingvoprojektoj kune - aperintaj antad 
kaj post Esperanto - okupas nur iajn 5 procentojn, kaj Esperanto 
95 procentojn. (Ni aldonu ankad·tion, ke tiu procento kreskas 
favore ~l vivanta Esperanto, en kiu eiumonate aperas novaj ver
koj, dume en la jam de jardekoj mortaj projektoj VolapUk, Ido 
ktp. same kiel en pli novaj tiel raraj lingvo-projektoj - oni 
povas libera diri - ne aperas iuj literaturaj verkoj.) 
Kie kaj en kia stato kaj kvanto trovi~as E-literaturo en publi
kaj, asociaj, societaj kaj privataj bibliotekoj en la tuta mon
do? Kio ~is nun estas farita kaj kio ankorad farota sur.la kam
po de kolektado, prilaborado,. konservado kaj ebligado de utili
ga de la verkoj? Kie trovi~as la plej grandaj E-kolektoj? Kio 
estas farenda por konservi kaj kompletigi la &kzistantajn kaj 

x) Teksto de prelego. prezentita dum la 2-a Inter.nacia Esperan
tologia Konferenco, kadre de la 64-a Universala Esperanto
Kongreso 27.7. - 4.8.1979 en Lucerno. 
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krei la novajn kolektojn? Jen tio est~s la temo da n1a hodiada 
prelego, pretigita post enketado de pli ol cent bibliotekoj an 
la tuta mondo kaj post persona vizito de kelkaj plej gravaj. 

1. !o!e,!t! ,!a,;t ~e,Si,!!tp_ 

"Por vera povi ekspluati la E-litaraturon necesas, ke la esperan
tistoj konsciu pri 2ia valoro kaj agu por !in konservi. Tio astas 
farebla per du vojoj: k o l e k t a d o k a j r e g i -
s t r a d o •" 
Jen cita~o el la eseo "La nuna stato de la Esperanto-movado kaj 
ties perspektivoj en la estonto", verkita da la triopo PAUL_THOR
SEN, BRITA OLSSON kaj PAUL NEERGAARD, kiu a paris en Kopenhago en 
1942 kiel parto de la libro "Tra iensa mallumo." 
L a k o l e k t a d o ? Kiel entute formi~is la unuaj E-bi
bliotekoj, senkonsidere Ou kiel apartaj fakoj de publikaj biblio
tekoj Ou asociaj, societaj a~ privataj? La plej kutima vojo astis 
jena: elstaraj unuopuloj jam en la komenco, en pasinta jarcento, 
klopodis havigi Oion kio aperis en a~ pri Esperanto, kaj iuj 
poste testamentis sian libraron al iu publika a~ societa biblio
teko. Tiel komence de nia jarcento krei!is kolektoj kun mil ~is 
du mil eroj. 
R e g i a t r a d o ? Ne aufieas limigi ain al kolektado de 
libroj, brofturoJ, revuoj, gazetoj ktp. aed oni devaa plenumi re
gistradon kaj klasifon. S l i p a r k a t a l o g o astas-·la 
unua pafto farenda. La dua, b i b l i o g r a f i a d o , estas 
same necasa. Ni ei tie nur mencias anka~ klasifajn sistemojn, 
al kiuj ni dedieas la marititan antenton en nia "Konsultlibro 
pri Esparantaj bibliotakoj kaj muzeoj", prasita 1979 an Hunga
rio. Sur tiu kampo jam nia unua asperantista generacio, la pio
nira, faris ion, kaj poataj generacioj da~igis •. Kvankam ni ho
diad ne posedas tutamplaksan ~sdatan ~aneralan universalan bi
bliografion de la Internacia Lingvo - kaj se ni aukceaus pretigi 
~n, 21 estus kolosa libro, pli dika ol PIV - tamen ni poaadas 
plurajn bibliografiojn (~eneralajn, specialajn kaj naciaj~) kiuj 
povas tre utile kaj dadra aarvi al nio La listo da eiuspacaj 
Esparantaj bibliografioj kaj katalogoj konsistas al sasdako da 
verkoj kaj estas trovebla en la jam menciita Konsultlibro. 

2. 1:!,a_u,sll_!j_p~o_!O,;l 

Por povi almenad parte respondi al titola starigita temo indus 
kelkvorte informi~ pri la historio da unuaj Esparantaj biblio-
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tekoj, post kies fondi~o pasis du detruigaj mondmilitoj. Pri -
konata privata Biblioteko de Ruso GEORGO DAVIDOV en Saratov, 
pri kiu aperis ankad katalogo (dufoje: en 1908 kaj en 1911) oni 
povas legi en la Enciklopedio de Esperanto, sed kie tiu biblio
teko trovi~as, nun ni ne scias. La alia biblioteko, tiu de Cen
tra Oficejo en Parizo, fondita en 1905, transloki~is en 1929 en 
la grandan Bibliotekon de la Pariza Komerea eambrċ, kaj tiam ~i 
konsistis el entute 3000 volumoj ad broguroj. Biblioteko de UEA 
(antadmilita kun sidejo en Ge~evo) - siatempe la plej ampleksa 
biblioteko pri Esperanto - verdire ~ia kerno devenas de Svisa 
Societo, kiu cedis ~in al Hodler, kaj en 1913 HJU~S JAKOB grave 
kompletigis ~n. Post la Un~a mondnilito, en 1922, BEA st~rigis 
Konsultan Bibliotekon; ~ia gvidanto fari~is ~.c. BUTLER. Gi nun 
trovi~as en Londono. En la jaro 1928 en Vieno estis establita 
Internacia E-biblioteko, respektive ~uzeo, solene inadgurita 
1-an de adgusto 1929. 
Tro da tempo ni perdus se ni tiel dadrigus prezenti unuopajn 
poste fonditajn bibliotekojn. Prefere ni listigu 33 plej gran
dajn (aldona~o). Detala priskribo, adreso, de~orhoroj, telefon
numero k.s.·trovi~as por ili, same kiel por aliaj e. 50 biblio
tekoj kun minimumo mil volumoj, en la Konsultlibro, en kiu tro
vi~as ankad nura mencio de pluraj bibliotekoj publikaj kiuj ha
vas nur kelkcent E-librojn • 

.3. M 1,a_p1,ej ,&2',!Ilgaj 
Sekvas listo de landoj, en kiuj trovi~as E-bibliotekoj kun mini
.IIW.III.e 1000 libroj ad brofturoj. 
(Apud la lando la nombro de bibliotekoj; escepte aldonitaj ankad 
Ads.tralio kaj Nov-Zelando, kiuj· havas malpli ol 1000 librojn) 

1. EUROPO 
1. Adstrio 1 11. Hispanio 2 
2. Belgio 2 12. Hungario 7 
.). Britujo 4 13 • Italio 5 
4. Bulgario 

A .A 
1 14. Jugoslavio 5 

5. Cehoslovakio 2 15. Nederlando 2 
6. Danlando 2 16. Norvegio 1 
7o l!'innlando .3 17 • Pollando 6 

a. Prancio .3 18. Portugalio 1 

9. GDR .3 19. Svedio .3 
10 •. Gem.Fed.Resp. .3 20. Svislando 2 
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2. AUSTRALIO 
21. Australia 

3. AMERIKO 4. !2!2 
A 

22. Kanado 1 (Norda A.) 27 •. Cinio 1 
23. Usono 3 11 28. Japanio 1 
24. Argentino 1 (Suda A.) 29. Sovet-tJnio 5 
25. Brazilo 3 • 5. NOV-ZELANDO 
26. Urugvajo 30. Nov-Zelando 2 

Tiu ei listo bezonas ioman komentarion. Unue, ni devas konstati 
ke sur unu kontinento - la Afrika - trovi~as neniu iom pli gran
da E-librokolekto. Due, ni devas konfesi, ke ni elmontris en 
Nov-Zelando du tiajn kolektojn, kiuj ne atingas la nombron de 
minimume 1000 libroj, kaj same tion ni faris por Australio. En 
Nov-Zelando National Librar,y of New Zeland Wellington posedas 
500 verkojn en kaj pri Esperanto kaj La Urba Biblioteko 11 Turn
bull Librar,y" 250. Trie, certa granda nombro de interlingvistika 
kaj esperantologia literaturo (eble kelkaj miloj da libroj, la~ 
deklaro de D-ro SOLZBACHER) trovi~as en la plej granda biblio
teko de la mondo: la ·ttongresa biblioteko en Vai!Ungtono, Federa
cia eefurbo de Usono, krome en Harvard University Librar,y en Cam~ 
bridge (Kembriao), universitata urbo en Anglujo, en ~tataj biblio
tekoj en Moskvo kaj Leningrado. Surprize multajn E-librojn havas 
la alia universita biblioteko en Anglujo, la Bodleja Biblioteko 
en Oksfordo, precipe de fraaj jaroj, kiel informis min nia kona
ta verkistino M. BOULTON, kiu de tempo al tempo esploras la sta
ton tie. Cetere anka~ parte jam malnovi~ntajn informojn kiuj 
jam tri jardekojn eiun duan jaron aperas en la SAT-jarlibroj, 
kun eiujare la samaj ciferoj, kvankam la koncernaj publikaj bi
bliotekoj certe eiujare ricevas anka~ iun novan E-libron. 
Tiuj kolektoj en ~tataj, universitataj, sciencaj, urbaj kaj ali
~j publikaj bibliotekoj estis eu testamentitaj de esperantistoj 
eu havigitaj iom post iom kiel t.n. devigaj ekzempleroj eu ali
maniere. Estas malfacile ekscii ilian proksimuman nombron ear 
·aparta slipkartaro ne ekzistas, sed ili eniraa·en la la~a~toran 
slipkatalogon kaj oni devus foliumi milojn da slipoj la~ la a~to
roj ·kaj same tiel en la katalogo de perioda~oj. Tamen kelkaj 
esperantistoj sukcesis kontentige plenumi tiun penigan iaboron, 
kaj kelkaj anka~ nun pri tio okupi~s. Nia movado bezonas anko
ra~ kelkajn libervolajn laborahtojn sur tiu kampo, precipe en 
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la plej grandaj bibliotekoj de la mondo, homojn kiuj volos kaj 
povos oferi tiom da tempo por komenci kaj fini la laboron. Tiaj 
homoj meritos, ke ilia nomo estu orlitere enskribitaj en la 
E-movado de koncerna urbo kaj lando unuavice, kaj duavice en la 
hist·orion de nia movado ~enerale, same kiel jao estas la nomoj 
de STOJAN, STEINER, BUTLER k.a. 
Jen, tiom pri ia forto ati reto de E-libraro en la mondo. Kaj nun 
permesu diri kelkajn vortojn pri ilia s o r t o • 

4. ~a_sQr!oJ ge_l~ ~o1e~tQj_ 

Por nia movado estas la plej gravaj esperantologiaj kolektoj 
trovi~antaj en p u b l i k a j bibliotekoj, precipe en gran
daj bibliotekoj. Jen kial: tie ili konsistigas nedetrueblan fon
da~on, kio i~plicas datiran kaj le~an protekton; tie kutime tro
vi~as necesa spaco kie ili plej bone konservi~as, krome persona
ro staranta dum de~orhoroj je la dispono al la uzantoj. Ekzistas 
ankati la t.n. pruntservo, tio si311ifas, ke· en alia urbo ati lando 
estas eble studcele prunti la librojn kondiee ke la libroj estu 
studataj en la legejo de alia publika biblioteko kaj o?i kovru 
nur ekspedkostojn. Kun helpo de esperantisto eblas en tiaj bi-. 
bliotekoj aran~i sliparon ati katalogon, kiel tio jam estas fari
ta en e. dudeko da bibliotekoj. 
Kelkaj E-kluboj dum la lastaj 30 jaroj venis al la ideo de-Poni 
sian libraron en t.n. p r u n t a j urbaj bibliotekoj, kie 
profesia bibliotekisto dum eiutagaj de~orhoroj povu servi al la 
interesatoj. Tio Aajnis ankati grava propaganda pa~o. Tamen niaj 
~isnunaj spertoj estas tiurilate amaraj kaj mi ne konsilas dati
rigi en tiu senco. Jen kelkaj ekzemploj: en Laborista prunta 
biblioteko en Zagrebo estis kreita E-fako kun 600 titoloj aee
titaj kiel hereda~o de mortinta esperantisto, kaj kiam tiea 
bibliotekisto-esperantisto emeriti~is eesis intereso por tiuj 
libroj ee tiuj du-tri leganto j. ka·j la nova direktorino de la 
biblioteko ordonis enkestigi la E-librojn en la kelon, ear dum 
jaroj neniu pruntis iun el la libroj. En alia urbo, en Ljubljana, 
en prunta Urba biblioteko ekzistis 125 E-volumoj, sed dum jaroj 
neniu pruntis ilin kaj la bibliotekestro decidis antati kelkaj 
jaroj, ne demandante la lokan E-societon, vendi la E-librojn al 

- paperfabriko. 
Tre instrua estu por ni eiuj la tria ekzemplo. El BudapeAta.In
formilo junio 1979 ni ekscias, ke la oficiala departementa in-
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spektoro pri bibliotekoj en B6k6s (H~ario) volis neniigi an
ka~ pli ol 250 E-volumoj en Urba biblioteko en Gyula, ear la~ 
la statistika la librojn legis nur 2 - 4 homoj. Sed antad unu 
jaro la direktoro de la biblioteko pruntedonia la librojn al 
lernejo en kiu Esperanto estas devige instruata. Nun 6i tiu bi
blioteko havaa 153 legantojn; la librojn ~i pruntas al diversaj 
urbo.j kaj vila~oj. Jen ekzemplo imitinda. Jes, ni faru anka~ 
plian pafton en urboj, kie Esperanto estas instruata en elemen
taj lernejoj (en Zagrebo, urbo en kiu mi vivas, estas ok tiaj 
lernejoj): pruntaj bibliotekoj la~ postulo de junaj uzantoj ha
vigu en iom pli granda kvanto bazajn devigajn lernilojn kaj li
teraturajn verkojn! 
Doloriga situacio estas en kelkaj bibliotekoj, kiuj te~ E-li
braron en kestoj (pro spacomanko kaj manko de intereso), sekve 
praktike neuzeblajn, ekz. Urba biblioteko Udine (Italio), kie 
la direktorino post miaj telefonaj kaj skribaj urligoj promesis, 
ke baldad la libroj estos elkestigitaj. Instigoj, persvadoj, ur
Rigoj (precipe de influhava persono) kaj plej grave: flanke de 
iu najbarurba lernejo en ~Esperanto estas instruata (Gorizia), 
povus instigi, ke oni tr~nsiru de promesoj al faroj, ear enkesti
gitan librokolekton oni povus kompari al duonenterigita homo. Am
bad - libroj kaj homoj - bezonas aeron, spiradon. Ni ·iniciatu, 
do, da~an kampanjojn: elkest_igo de libroj kaj ~a enmanigo al 
la legantoj, al la nova kreiRanta generacio esperantista, kiu 
ee ne scias pri Ria ekzisto. 
Se la E-libraro en la strukturo de publika biblioteko estas apar
ta unuo, t.s._havas lokon en aparta ejo- k~j 6iuj 12 en nia 
listo prezentitaj grandaj publikaj kolektoj estas tiaj - eblas 
kun iniciato kaj helpo de loka grupo aranli enkadre de vojalanta 
ekspozicio r o n d i r a n t a n b i b l i o t e k o n , 
prefere en adtuna kampanjo por varbado al novaj kursoj de Espe
ranto ad instl:~uado en la lernejoj. Por tiu celo servu la duobla
'oj por ne riski ke iu unika'o ne revenu en la·bazon. 
Ekestas nun demando pri sinteno de esperantistoj al la interling
vistika literaturo tenerale. Tiu ideo aperos certa en la cerbo 
de tiuj s-anoj kiuj vizitos la Centron de dokumentado kaj studa
do pri la Internacia Lingvo (CDELI)_enkadre de la Urba bibliote
ko en ·La ChaUJt-de-Fonds, kie apud la Esperanta li teraturo travi
tas praktike kompletaj kolektoj (ee duobla,oj•kaj multobla,oj 
de ekz. vortaroj de Ido, Occidental k.a.). La libroj de diversaj 
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lingvoprojektoj ne militas inter si sur la bretoj, same ne jam 
mortintaj iliaj a~toroj kaj a~eptoj. Tamen a1 iu cetere estara 
esperantisto, kiu vidis en la deponejo stokojn de 11malamika li
teraturo", eliris el la bu8o la vortoj: "Kial vi ne bruligas 
ilin?" 
A1 tiuj ~ortoj mi volas respondi per cita~o el la plej novaAel
~ona~o de STAFETO, la 400-pa~a libro de TEO JUNG titolita "Ciu
Ciun", · ADtverpeno - La Laguna (aperis 1979 Oe Stafeto, Rotter
dam) en kiu li, parolante pri EDGAR DE WAHL, iama volapukisto, 
posta a~toro de internacilingva projekto Occidental, skribas 
sur pa~o 181: 

"Se ni esperantistoj nin edukos al pli objektiva sintenado de 
la" (legu:rilate al la) "tuta mondlingva movado, se ni for~etos 
la, fanatikecon, kiu distingas multajn el ni, tio certa ne povos 
doma~i (legu: malutili) a1 ni nek a1 la mondlingva afero. A.O. Ou 
ni timas niajn lingvajn kontra~ulojn (legu: konkurantojn)? Pro 
kio timi? Se ni devus timi,.tio ja estus pruvo por la praveco 
de la 'aliaj 1 ." 

5. ~~..i _!o!!k1uso.i1. 

Alproksimi~ante a1 la fino de la prelego, mi volus resumi iajn 
konkludojn, grupigante ilin en kvar grupoj: unue, kion devus 
estonte fari la jam ekzistantaj bibliotetoj, due, kion la Lan
daj Asocioj kaj E-kluboj, trie, kion la esperantoiogoj kaj kvare, 
kion CED, respektive UEA. 

5.1. -La ekzistantaj bibliotekoj, eO tiuj plej grandaj, ne po
sedas eion kio aperis enEsperanto. Do, per komunaj fortoj ni de
vos klopodi, ke la kolektoj kompleti~u per mankantaj eldonoj, 
precipe, ke publikaj bibliotekoj en unuopaj landoj posedu eion, 
kio aperis en koncerna ~ando mem en la Internacia Lingvo. Ekz. 
neniu de koncernaj landoj posedas Oiujn dulingvajn E-vo~arojn, 
kaj aperis entute 92 germanaj, 57 francaj, 55 anglaj, 41 japanaj, 
po 40 hungaraj, svedaj, rusaj kaj 36 serbokroataj E-vortaroj. 
- Krom tio estas tre grave, ke la plej grandaj landaj bibliote
koj posedu eiujn-verkojn de siaj samlandanoj aperintaj enlande 
·kaj alilande, kio, kompreneble, implicas anka~ la verkojn en la 
Internacia Lingvo, kiuj - kiel montris niaj sondprovoj - grand
parte estas eldonitaj ekster la lando de la a~toroj. Ekz. eiuj 
tri verkoj· de Lorjak, franca a~toro, aperis en Fi~ando, kaj la 
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kvara ("Regulus") aperos en Italio, kaj laO. bibliotekaj postu
loj devus trovi~i en la eefa bibliotekoj de ambaO. landoj, ·kun 
malka§o de pseO.donimo Lorjak. AO. alispeca ekzemplo: sub la nomo 
"Nie" aperis en Italio du verkej, kaj tiuj devus trovi~i kun 
malkaAita pseO.denimo ankaO. en plej granda biblioteke de la hejm
lando. 
- Instigi pli da kunlabore kaj kontaktoj inter unuepaj E-biblio
tekej por interftan~i spertojn, mankantajn materialojn helpe de 
serOlistoj kaj listoj de duobla~oj. Car ekz. la E-fonda~o en 
Kortrijk - la plej granda kolekto de E-perioda~oj en la mondo -
havas 2857 kompletajn jarkelektojn binditajn kaj e. 2620 jarko
lektojn oni devus ankeraO. kompletigi per povi bindigi, kaj 20.000 
du~bla~ej staras je dispeno al aliaj interesataj biblietekej. 
- Ciu biblieteko devus klopodi, ke la librofonduso eiujare kres
ku per certigo de, ee se etaj, subvencioj per havigo de valeraj 
libroj pri esperantologio. 
- Por pritrakti siajn komunajn aferejn ~s nun menciitajn kaj an
keraO. menciotajn estu~ tre utile se fenditus ia erganizo - eu 
kiel asocio aO. sekcie de la jam ekzistanta - de bibliotekistoj, 
.sam~ kiel en multaj landoj ekzistas asecioj de bibliotekistoj. 
Eble dum tiu Oi Kongreso, al kiu partoprenas deko de tridektri 
plej grandaj bibliotek-fendintoj aO. posedantoj, on:i. povus en 
aparta kunveno pritrakti la aferon. 
- Estus priparolenda ankaO. tio, kiamaniere la plej gravaj publi
kaj kaj asociaj (eble ankaO. privataj) bibliotekej ricevu novajn 
eldona~ojn favorpreze aO. la perioda~ojn nulakoste, kaj kiuj bi
bliotekoj .havu la prioritaton? La ekzistantaj bibliotekoj ne 
estas tiom riOaj por Oion aOeti kaj bindigi. 
- Utila povas esti kunlaboro kun UEA, precipe kun CED, kaj la 
Bibliografia Sekcio de la Akademio de Esperanto, krome kun la 
Klubo de kolektantoj de Esperanta~oj, la revuo "Kolektanto" kaj 
koncernaj rubrikoj de E-gazetej. Tre laO.dinda estas rapida reago 
de la redaktoro de Jarlibro de UEA, kiu tuj post apero de nia 
11Mwilibro pri Esperanto en biblioteko;J" enpresis mallongan liston 
en Oi-jara Jarlibro (p. 70} apud ~a detalaj informoj pri la In
ternacia Esperanto-Muzeo. En la estontaj Jarlibroj trovi~u pre
cizaj adresoj de plej gravaj bibliotekoj vera deziregantaj ri
oevi donace E-eldona~ejn (Oar kelkaj, bedatirinde, pro spaoomanko, 
malordo, manko de bibliotekistej ne deziras rioevi novajn E-11~ 
brojn). 
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5.2. - Se en ekzistantaj E-kolektoj ne ekzistas profesia biblio
tekisto, neoesas aktivigi kapabla(j)n samideano(j)n por biblio
tekista laboro, tiel ke E-kolektoj kaj arkiv.oj ne estu gvidataj 
tuta amatore, sed prefere fake, soience. 
- Krome utilus, aktivigi kapablan personon por bibliografiado, 
tiel ke ni rioevu pliajn bibliografiojn, preoipe la~landaj. 
- Oni utili&u la materialon trovi~antan en bibliotekoj kaj mu
zeoj por publikaj la~temaj ekspozicioj. 
- Oni prizorgu en landaj E-organoj la rubrikon "Bibliografio", 
en kiu estu registrita eio kio aperas en kaj pri Esperanto en 

'koncerna lando kaj la~pove alilande, kiel tion plej bone plenu
mas la revuo "Esperanto". 
- En publikaj bibliotekoj kolekti~u anka~ interlingvistika lite
raturo ~eneral~. 
- Esperantistoj instigu plej gravajn publikajn bibliotekojn aboni 
iujn fakajn revuojn, .krome, tre grave, havigi verkojn de verkisto 
de konoerna lando, kiuj aperas alilande, ear tiajn verkojn ne 
rioevas la plej fortaj landaj bibliotekoj kiel devigajn ekzem
plerojn. 
- Veki intereson por prunteprenado de libroj el la bibliotekoj 
kaj por legado kun eiujara, ee se modesta, simbola premiado fare 
de lo~aj grupoj.de plej fervora~ legantoj, krome per prezento de 
unuopaj, precipe novaj verkoj, dum la regulaj societaj kunvenoj, 
E-kursoj k.s. 

5.3. - Esperantologoj, scienouloj kaj verkemuloj klopodu utili
gi en sia laboro. ekzistantajn .kolektojn, preoipe tie kie en kon
oernaj urboj ekzistas tiaj publikaj kolektoj, kaj'se tiaj ne ek
zistas en la sama urbo, la bibliotekojn de plej proksimaj urboj, 
precipe tie kie ekzistas plej favoraj kondieoj por la laboro kaj 
restado. La~ mia soio tiaj kondieoj ekzistas en publikaj biblio
tekoj de La Chaux-de-Ponds (Svisio), Kortrijk (Belgujo), Gray 
(Franoujo) kaj Lublin (Pollando), krom tio en privataj bibliote
koj kun gasteambro, staranta je dispono al la serioza studanto -
kompreneble post interkonsento kun la posedanto - en Danlando en 
b:ieno "SteDdal" en Ugerl,Sse, kie trovi~as la biblio.teko de D-ro 
PAUL BEERGAAD, en·Pollando en biblioteko de familio WOJTAKOWSKI 
en Wroclaw, en Hispana Esperanto-Muzeo en Sant Paul d1 0rdal prok
sime de Barcelono kaj en Kanado en nova granda domo kun sufiee da 

libera spaco por feriado en Balieboro, Ontario, kie trovi~as Mag
netofonA servo de UEA, Terminologia centro kun spliparegoj de 
Slipara Bildvortaro kaj pi'esejo. 
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5.4. - En landoj kie ne ekzistas E-kolektoj sed forta E-movado 
kaj forta deziro krei la E-libraron, kiu staros je dispono al 
esperantistoj de tiu lando, oni povus, se estus fondita ia kun
liga kaj kunordiga Ċrganiza~o, prizorgi kvanton da libroj el 
duobla~oj de aliaj bibliotekoj. 

Mi finas per aserto: jam estas tempo ke ni nepre pli da atento 
dedieu al E-kolektoj kaj muzeoj, kaj ~i estu ne kampanja, sed 
daO.ra aktiveco. 

6. ~i~tQ ge_l~ J3_p!ej gr~gaj !-~i~l1o!e~oj ~n_l~ ~o~dQ 
(kun indiko de nombro de volumoj) 

§ 1. IEMW, Vieno, AO.strio: 17.721 libroj, 3.037 gazetoj ktp., 
muzeo en 5 e. 

2. BEA, Butler Library, Londono: 1.000 libroj, 1240 vol. de 
359 perioda~oj 

3. UEA, B. "Hodler", Roterdamo: 10.000 vol. 

4. Bibl.de E-societo Praha: 6.100 libroj aO. 85 m de bretlongo 
kun period. 

§ 5. E-fonda~o c. VanbiervlLet en Stedelijke Openb.Bibl. Kor
trijk, Belgio: 3000 libroj + 1040 div. gazetoj k revuoj 
de kiuj 2857 kompl.jarkolektoj binditaj k e. 2620 ankoraO. 
kompletigotaj; katalogo k serelisto 

• 6. KCE, Urba bibl.La Chaux-de-Fonds, Svisl.: 10.000 bibl. 
unuoj (E, Ido, Occ., Int.) 

7. E-bibl. Paul Neergaard, Hellerup., Danl.: 6.000 libroj au 
60 m de bretlon 

B. Saarlanda E-Ligo: e. 6000 titoloj pri Lnterlingvistikokaj 
esp-ologio 

9. Bibl. Marinko Gjivoje, Zagreb: 5.500 libroj + 200 jarko
lektoj (~··a. por vortaroj) 

10. Hispana E-Muzeo, Sant Paul d 10rdal, Hisp.: 3.000 libroj + 
2500 blind.jark. 

11. Bibl. Ramon Molera, Moya (Barcelona): 3.500 libroj kaj 
jarkolektoj 

12. Bibl. de KAroly Fajszi, Budapest: 3.500 libroj + 500 kompl. 
jarkolektoj kaj 1500 por kompletigi 
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• 13. Univ.bibli.Oslo (bibl.de NEL): 3000 libroj + e. 410 revuoj 

• 14. Nacia Esperanto-Muzeo Gray,. Francio: 3000 libroj 

• 15. Deutsche Staatsbibliothek, Berlin, GDR, (est.libraro de 
GEI): 2800 libroj 

• 16. Komunuma biblioteko, Udine, Italio: e. 3000 libroj en
kestigitaj 

• 17. Nekonata publik.biblioteko Bologna, Italio: e. 3000 libroj 
18. Bibl. de Japana E-Instituto, Tokio: 3000 libroj 

19. Bibl. de Klubo Esperantista Malmo, Svedio: 2800 libroj 

20 .• UmiiRo Franca por Esperanto, Paris: 2800 libroj kaj bro-
Auroj 

21. Bibl. de Bonaera E-Asocio, Buenos Aires, Argentino: 2500 
libroj 

22. Bibl. de w. Auld 1 Dollar, Skotlando: 2250 titoloj 
• 23. Bibl. de Universitato, Eugen, Oregon, Usono: 2500 fibroj 

. kaj 4 75 perioda~oj 

• 24. Bibl. de Katolika Univers. Lublin, Pollando: 2000 libroj 
+ 475 perioda~oj 

• 25. Universitata Biblioteko Amsterdam, Nederl.: 2326 libroj 
+ 500 period. (10 antaj) 

26. Sveda E-Federacio Stockholm, Svedio: 2300 libroj 

~; Pola Esperanto Asocio 1 Warszawa: 1850 libroj 

28. E-bibl.de familio Wojtakowski1 Wroclaw, Pollando: 1800 li
broj + 400 gazetoj .. 

29. Bibl.de redakcio "El Popola Cionio", Pekino: 1720 libroj 
k bro~. (20 m) 

30.o Bibl.de D-ro Detlev Blanke. Berlino (GDR): 1400 l. pr1 
1nterl1ngv1st1ko + 600 beletro 

• 31. Popola Biblioteko Arhus, Danlando: 1600 libroj .. .. 
32. Bibl.de E-klubo Brno, Cehoslovakio: 1500 libroj 

. 33o Fondumo Esperanto 1 Espoo, Finnlando: e. 1500 libroj 
Per ateleto signitaj publikaj bibliotekoj (12). En la listo estas 
konsiderataj nur tiuj bibliotekoj - sed ne 8iuj - kiuj havas mi
Diawae 1000 librojn ad 10 m de bretlongo1 de kiuj ni ricevis in
formojn. Estas interese ~eti rigardon ankad en la liston kie tiaj 
bUliotekoj estas ordigitaj lad la landoj. 
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Pri prelego de prof. d•ro I.F. Bociort en Ahrenshoop 

REFL:ċ:KTIGO DE UNUO?AJ KULTUROJ El~ ESPERANTLINGVAJ l'UBLIKAjo,rX) 

Kadre de la internacia scienca seminario, okazinta de 17. -
2). aprilo 1978 en Ahrenshoop (GDR) pri la temo "Sciencaj aspek
toj de Esperanto", univ. prof. d-ro IGNAT FLORIAN BOCIORr, dele
gito de la Rumana Akademio pri Sociaj kaj Politikaj Sciencoj pre
legis pri la supre menciita temo. Li emfazis·certajn meritojn de 
Esperanto en la reciproka interftan~o de kulturaj valoroj inter 
la popoloj. Jam anta~ la unua mondmilito Esperanto estis efika 
instrumento per konigi eksterlanden kelkajn el inter la litera
turaj verkoj de la rumana popolo. Nuntempe airka~ 80 specifaj 
krea~oj - komencate de la malnovaj popolaj poezioj ~is la ver
kintoj de nia epoko (SADOVEANU, GOGA, ISAC, BLAGA, BESCIUC k.t.p.) 
- esperantlingve alportaa al la legantoj de pli ol 100 landoj 
varman humaniaman meaa~on de la rumana popolo. Kaj, reciprok~, 
multe da verkoj alportaa al la rumanaj legantoj tiom da bone 
penaitaj kaj belege esprimitaj sentoj kaj ideoj de alinaciaj 
kreintoj. 
Flanke de tiaj certaj meritoj, oni povaa tamen rimarki en pluraj 
perioda~oj, libroj k.t.p. kelkajn nedezireblajn erarigajn fene
stretojn, kiuj ea"taa nepre evitendaj flanke de la redaktiatoj. 
Ekzemple oni asertas en preati~aj eldona~oj kiel Plena Ilustri~ 
ta Vortaro de Esperanto, ke la dakoj (ne dacoj!), unuj el la 
prauloj de la rumanoj, havis alavan originon, kaj ke ili eatis 
slavdevenaj. Tio estas tuta erara, ear la slavoj ja alpaftia la 
regionqn de la nuna Rumanio kelkcent jarojn post la intermiksi
lo de la dakoj kun la romiaj konkerantoj kaj koloniiatoj. Oni 
asertaa aame, ke la nacia.rumana fttato naskiA!s en la jaro 1918. 
Sed A! naski~is en 1859 per la unuilo de du rumanaj provincoj 
Moldavio kaj Valakio. Profesoro Bociort avertis pri la risko 
dissendi kaj cirkuligi en Esperanto falaajn, ~ipligitajn bil
dejn pri tiu a~ alia popolo. Unu kialo de tiu atato estas, ke 
ne aiam la a~toroj traktantaj pri tiu a~ alia kutimo estas per
sonoj aufiee reprezentaj per la koncernaj braneoj, ne eiam apar
tenas al la koncerna kulturo kaj kelkfoje ee ne k~nas la lingvon 
de la popolo pri kiea valoroj ili skribaa. La speguli~o de eiuj 

x) Aperis en "dar esperantiat" 4/1978 (90) 
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reala~oj de. unuopaj kulturoj estas por ni esperantlingvaj scien
cistoj - tiel substrekis profesoro BOCIORT - afero implikanta 
altan respondecon. Estas necese respekti anka~ en Esperantujo 
la jam establitajn princip@jn en pacamaj rilatoj internaeiaj, 
principojn forigantajn la arbitrecon, la fu~adon, la hazardon 
en la selektado de verkoj tradukotaj en la ekzakteco de infor
moj k.t.p. La plej ta~gaj reprezentantoj de naciaj kulturoj estas 
la sciencistoj, la verkistoj, la kulturkreantoj de eiu koncer-
na landa. Necesas, ke la redakcioj sendu, cele de konsultado, 
la publikigotajn artikolojn al la estraro de la Esperanto-mova
do en la koncerna landa, en la intereso de la vera, de la naciaj 
kulturoj, de la presti~o de la Esperanto-movado. Rilate la in

terlingvistikajn esplorojn en ~umanio prof. BOCIORT citis amplek
se kaj konkreta la plej gravajn studojn kaj artikolojn, novajn 
kaj malnovajn, pritraktantajn la problemon de internacia lingvo. 
Samtempe li informis pri la atingoj en la klopodoj estigi la 
necesajn_strukturojn por plialtigi la sciencan esperantologian/ 
interlingvistikan agadon en Rumanio. Li denis ampleksan bildon 
pri la problemaro nuntempe studata kaj en akademiaj rondoj kaj 
en universitatoj (fare de profesoroj a~/kaj de gestudentoj). 
Kun intereso oni eksciis pri la enkonduko de Esperanto ·kiel ne
dev~ga studoobjekto en la filologiajn fakultatojn de rumanaj 
universitatoj ekde septembro 1978. 

D-ro IstvAn Szerdahelyi 

LA DIDAKTIKA LOKO DE LA INTERNACIA LINGVO EN LA SISTEMO DE 
LERNEJAJ STUDOBJE~OJ 

Verftaj~e ne ekzistas en· la mondo fttato, en kies lernejsistemo 
ne okupus signifan lokon la ~nstruado de iu fremda lingvo. Ju 
pli izolita estas la Atata - etna - lingvo, des pli grava estas 
la problema. Ne estas do mirinde, ke la hunsaroj e1am vigle in
teresi~s pri la internacilingva ideo kaj okup~s honoran lokon 
en la historio de EsperantoJ se ni mencias nur la plej elsta
rajn& KALOCSI.Y, BAGHY, SZILAGYI - la Bu~peftta Skolo kaj Lite-. , .. ,. 
~tui-a IIQDdo, TARltOJIY• i:UKDY, ABDBEO CSEil k.a. La oficiala en-
-~~u,JI:o de Esperanto.'ta·la uninrsitatan instruadon, kiel pro-
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fesora fako, ankad estas grava iniciato. Eble la plej signifa 
evento en la lasta tempo estas la forta deklaro de akademiano , , 
GEZA BARCZI, la6reato de Kossuth-premio, la katedro-estro. de 
hungara lingvistiko en la sciencuniversitato de Budapest, la 
plej estara vivanta hungara lingvisto, aperinta en la oficiala 
fakrevuo de Kleriga r.linisterio "KI:Iznevelfls" 'Publika Edukado', 
XXII. jaro, N-ro 23, 9/XII, 1966, p~. 891-892. 1 

Ni ladvorte citas tiun parton de la intervjuo, kiu koncernas 
nian temon. 
IDemando: Cu kiu ajn povas alproprigi kiun ajn lingvon? 
Respondo: Inter favoraj c~rkonstancoj - eble jes. Sed la deman
do estas: eu proporcias la atendebla profito kun· la investitaj 
tempo kaj energio? La ellernado de iu, tiel nomata "mondlingvo" 
postulas de meze instruita homo seriozan fortostreeon, persiston 
kaj absorbas dum longaj jaroj enorman tempon. Kvankam estus de
zirinde, ke eiu homo, krom sia gepatra lingvo regu iun fremdan 
lingvon, kiu malfermus antad li pordegon al la universa~a homa 
kulturo ekster la hungaraj lingvolimoj - estas nesupozeble, ke 
en la plej vastaj sociaj tavoloj Ae~eraliAos iu el inter la 
franca, germana, angla ad rusa lingvoj. Tia iluzio, kvankam 
nobla kaj bela, estas tamen nur iluzio • .. 
Demando: Cu, do, ne ekzistas maniero, lad kiu per relative mal-
multa penado kaj tempofero praktike eiu povu trapenetri la muron 
de la lihgva izoliteco? 

A • A 

Respondo: Jes, ekzistas tia maniero. Gi estas Esperanto. Ci tiu 
lingvo, per sia eksterordinare simpla, senescepta, logika struk
turo ·kaj Aia genia vort~ara-sistemo estas facile alproprigebla 
sen ia lingvokono kaj gramatika instruiteco. Esperanto estas 
vere por e1u alirebla kaj, se praktike ankad Aia alproprigo 
postulas 1om da laboro kaj temio, tiu estas nekompareble malpli, 
ol kiom postulas alia lingvo. Gia gramatika sistemo estas pres
kad dum kelkaj horoj enċerbigebla- ee oni ne devas Ain konsi-. 
dari sistemo - kaj dum kelkaj monatoj lernant·o atingas praktike 
valoran konon de unu lingvo. 
Demando: Kiel vi opinias pri la disvastigo de Esperanto, kiel 
internacia helplingvo? 
Respo.ndo: Estas superflue pruvadi kion signifus por la houro, 
kiom ila tempo kaj penado estus Aparota de turisto, komercisto, 
fare de ,Partoprenantoj de internaciaj konfe:r:encoj, de sciencisto, 
se ili ne devus barakti kun la·lernado de malfacilaj lingYoj. 
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Sed - povus iu diri - oni ne povas pretendi de homoj, de la 
vastaj tavoloj de laborula socio oferojn je la intereso de ia 
eventuala fora futura. Estas bezonata la kono de tiu lingvo, 
kiu jam nun havas difinitan avanta!on, fakte trarompas la aaron 
de lingva izoliteco kaj ebligas la interrilaton kun fremdaj kul
turoj. Nu, Esperanto - kvankam la lukto alportanta !is nun mul
tajn sukceaojn tute ne estas ankora~ finita - jam abunde ofertas 
ti~n avanta~ojn, kiuj povua liveri la kono de iu alia dua ling
vo. Oni povaa diri, ke ~ie en la mondo eataa esperantiatoj kaj 
la eaperantista mondorgan·iza~o en l!iu pli - malpli granda urbo 
havaa aiajn reprezentantojn, atarantajn je la diapono de la 
ekaterlandaj esperantiatoj. Kiuj deziraa informojn pri la hiato
riaj kaj artmonumentoj de iu urbo a~ regiono, pri iliaj naturaj, 
ekonomiaj, komercaj ktp. cirkonatancoj, tiuj pere de tiu Ili or
gan;i.za~o l!ion povaa facile, rapide kaj fidinde ricevi. Je la 
dispono de turistoj ataras interpretiato, gvidiato, konailanto. 
Oni povas facile krei koreapondan interrilaton kun la kvin kon
tinentoj kaj tiu korespondado peras ne nur valorajn konojn sed 
ankad per pli bona interkonati~o kaj interkompreni~o aervaa la 
plej noblajn aapirojn de la homaro: 
la konstruon kaj defendon de la paco. Mi opinias, ke estas super
flus paroli pri la konstante kreskanta ril!eco de la Eaperanta 
literaturo. Anka~ la fakulojn efike helpas Esperanto: la acien
cistojn, teknikistojn, medicinistojn ktp. - ear.kreas personajn 
interrilatojn kun la multnombra eksterlanda.esperantista faku
laro. Pluraj adtoritataj sciencaj revuoj publikas Esperant
lingvajn resumojn, krome, ~iam pli kaj pli disvolvi~as ankad la 
originala Esperanta fakliteraturo. Pakte ei-rilate ni atendas 
multa de la eatonteco, sed iam tio estas valora, kion jam nun 
liveras Esperanto. Multaj mond-firmaoj enkondukis la Esperant
lingvan korespondadon kaj instigas l!i-direkte siajn klientojn. 
Ankad la oficialaj rondoj l!iam pli sentas la gravecon de tiu ei 
movado. En nia·lando, ekzemple, oni povas akiri Esperanto-fakan 
profesoran diplomon en la filologia fakultato de la universitato 
kaj eble estas jam prokaima la tempo, kiam la scienca esploro de 
Esperanto akiros sian lokon en la altlernejoj. Estas nediskuteble, 
ke ~is la fina venko neceaecas ankorad longa lukto. Sed estas 
certa, ke esti simpla soldato de tiu ei batalo en si mem jam 
estas nobla tasko - aliflanke, la alproprigo de tiu ei lingvo 
ne plu estas nura ofero, sed facile sindonanta valora profito. 
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Demando: Kiun helpon donas Esperanto al la lernado de aliaj 
lingvoj? 
Respondo: Estas konata fakto, ke ~enerale la lernado de la unua 
fremda lingvo_ estas malfacila tasko, tiu de postaj' per la eiam 
kreskanta elasteco de la lingvokapablo, estas jam multe pli fa
cile alirebla. Esperanto, kiu ~isminimume reduktas la komencajn 
malfacila~ojn estas eminenta enkonduko al la instruado de aliaj 
fremdaj lingvoj •. Tion atestas nombraj interesaj kaj sukcesaj 
eksperimentoj kaj en eksterlando kaj en nia lando. Tiuj lernan
toj, kiuj tute ne sukcesis en la lernado de rusa lingvo, kvan
kam ilin gvidis elstara instruisto, post kelkmonata Esperanto
lernado montris subitan progreson en la rusa lingvo. La samon 
oni povas konstati en la lernado de aliaj lingvoj. Sekve, se 
pro diversaj ka~zoj estas dezirinde, ke eiu - krom sia gepatra· 
lingvo - posedu iun duan lingvon, kiu ebligas la interrilaton 
kun la eksterlando, pli profundan ekkonon de homoj kaj intelek
taj produkta~oj - tiu lingvo por la vastaj tavoloj de la socio 
kaj por eiuj povas esti nur Esperanto.-
Tiuj klaraj kaj aplombaj vortoj de la plej a~toritata hungara 
lingvisto aperis en la oficiala fakrevuo de la Kleriga Ministe
rio. Oni povus atendi post ~i ian pozitivan rezulton rilate la 
Internacian Lingvon. Beda~inde, tio ne okazis. La ka~zoj estas 
diverskarakteraj. Ni reliefigu tiun, kiu koncernas nin: la Es
perantista organiza~o kaj ~ia instruista fako ne kapablis sub
teni la konstatojn de nia eminenta scienculo nek per sia adto
ritato, nek per konkretaj indikoj. En la sekvaj vicoj mi provos 
aldoni kelkajn parametrojn, kiuj kondensi~is post longa instru
praktika laboro kaj persistaj teoriaj esploroj. 

1. 
studinte la instruadon de fremdaj lingvoj en diversaj landoj mi 
devis konkludi, ke en eiu lando sendepende de la gepatra lingvo 
kaj la cellingvo la problemoj estas preska~ la samaj. Mia ~ene
rala konkludo estas, ke en nenia lernejsistemo oni povas ple
muni la celdifinon de la oficialo inatruprogramo. La~ miaj me
zuradoj la sukcea-koeficiento, atingita en hungaraj lernejoj 
en la instruado de 
skalO"n: 

diversaj lingvoj proporcie montras la suban 
rusa lingvo - 30 % 
germana lingvo - 40 % 
angla lingvo - 60 % 
Eaperanto - 130 % 
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~~uj indikoj perfekte pruvas la unuajn konstatojn de profesoro 
BARCZlz inter la cirkonstancoj de lerneja lingvo-instruado Es
perantċ estas la sola fremda lingvo, kies instrucelo estas efek
tivigebla. 2 -

2. 
La valoro de iu studobjekto en la sistemo de ·studobjektoj estas 
malfacile difinebla kaj mezurebla. Tamen, se la instruado de iu 
studobjekto jam potencie estas senrezulta, tiu fakto psike in
fluas en negativan direkton la tutan instru- kaj lerno-procezon, 
tro§argas superflue la pedagogojn kaj la lernantaron, forrabas 
superflue valoran tempon kaj energion de la aliaj studobjektoj. 
Kontrade - la instruado de studobjekto, kiu hora post hora al
portas sukces-~uon kaj praktikan efekton instigas ~enerale la 
lernemon de la lernantoj, liberigas tempon kaj energion, kiun 
poste oni povas investi en la lernadon de aliaj objektoj. 
Esperanto, per siaj specifaj ecoj alportas en la lernejon novan 
koloron, novajn eblecojn. La pedagogiaj elementoj, kiuj kaAi~as 
en ~ia karaktero - internacieco, nedtraleco, pacamo ktp. - hel
pas la efektivigon de la plej noblaj kaj plej aktualaj edukaj 
celadoj. La ~enerala enkonduko de Esperanto en la lernejojn po
vus senmanke interligi la lernejojn, la lernantojn kaj instru~ 
ist~jn, celo, kies efektivigon ~is nun nur tre modeste sukcesis 
kaj sukcesas atingi UNESCO. 

3. 
~a alproprigo de iu fremda lingvo laneas ne n~ edukajn kaj 
psikajn problemojn sed ankad lingvistikajn. La interferenco de 
du renkonti~antaj lingvoj: la malsamaj, similaj respektive ek
vivalentaj fenomenoj de la du lingvoj helpas respektive malhel
pas la alproprigon de la fremda lingvo. La interferenco de du 
renkonti~antaj lingvoj, lad la moderna koncepto kaj per moder
naj rimedoj estas mezurebla, la metodologia tipologio de du 
kontrastantaj lingvoj estas konstru~bla. 
La plej obstina malhelpo ei-rilate estas la fakto, ke la ler
nanto eliras eiam al la pozicio de sia gepatra lingvo, pensas 
eiam en ~iaj nocioj, la ·gepatra lingvo, kiel·ia "metalingvo" 
eeestas dum la tuta instruppocezo kaj ne ebli~as la elformi~on 
de klaraj nocioj en la cellingvo. Profesoro BARCZI emfazas, kaj 
es·tas konata fenomeno, ke la lernado de dua kaj posta fremda 
lingvo estas ~enerale kaj proporcie eiam pli facila, ol la unua. 
La kadzo estas, ke e~la kombino de gepatra kaj unua fremda 
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lingvo elformi~as ia metalingva-sistemo, sur .kies fundamento 
pli rapide konstrui~as la nova sistemo. Tiu kombino estas des 
pli klara, ju pli klara estis la sistemo de la unua fremda ling
vo. Esperanto kiel pontlingvo inter la gepatra kaj alia fremda 
lingvo estas la plej perfekta ear enhavas eiun bezonatan kate
gorion kaj strukturon ~isminimume simpl~gitan kaj formaligitan. 
Esperanto - kontrade al la etnaj _lingvoj, ekestis kiel "lingvo" 
el kiu disvolviAis en praktika uzado la "parolo". Tiu fakto cer
ti~as ~ian regulecon. La reguleco kaj logikeco de Esperanto el
formas klaran nociaron, fac~le transponeblan al la nociaro de 
alia sistemo. 
Ni signu per X la gepatran lingvon, per Y - la fremdan lingvon, 
t.e. la cellingvo. Dum la instruado ekestas la opozicio: 

X-Y 
El tiuj du valoroj X estas tre varia, Y estas relative konstan
taa en la 90 % de eiuj kazoj ~i estas unu el la "gr~ndaj" lin
voj: angla, franca, germana, rusa, itala, hispana. Ciuj "gran
daj~ lingvoj apartenas al la sama lingvofamilio: eiuj estas 
hind-e6.ropaj lingvoj. La6. t~o ni povas konsideri Y = hinde6.ropa 
lingvo. 
Esperanto - kiel "adtomato" el eiuj lingvofamilioj estas plej 
proksime al hinde6.ropaj lingvoj: Zamenhof konstruis sian lingvo
modelon sur la sintezo de tiuj "gandaj" lingvoj. Tiu fakto alti
gas la valoron de Esperanto, kiel propededtika lingvoJ: ~i an
ta6.-preparaa la alproprigon de tiuj lingvoj: ju pli granda estaa 
la distanco inter X kaj Y despli alta eatas la valoro de inter
metita Esperanto: X - E - Y. Sed anka6. en kazo de similaj ling
voj - ekz. X = angla, Y = franca - la intermeto de Esperanto, 
krom la psikolingvistikaj avanta~oj, havas ankad lingvistikan 
valoron, kiu povaa esti ad fonetika, ad leksika ad gramatika. 
Eataa ekzemple evidenta la pontrolo de Esperanto en tia kazo4• 
X ~ ~~ Le chat est le grand ennemi de la rat. 

E: La kato estas la granda malamiko de la rato. 
Y = A~ The cat is the great enemy of the rat. 

Ankad en kazo de tuta proksimaj lingvoj havas Esperanto sian 
gravan rolon. Estas konate, ke la simileco de du lingvoj kadzas 
ne nur pozitivajn transferojn sed tre ofte negativajn, tio estas, 
ne helpas sed kontrade - malhelpas la alproprigo~ de la simi
~anta lingvo. Tiu problemo estas detale ellaborita en la meto
dologio de ruaa lingvo en slavlingvaj lernejoj: eehaj, slovakaj, 
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polaj, bulgaraj ktp. 
La intermeto de Esperanto en tiuj kazoj kvazad nedtraligas la 
negativan transferon, kreas sintezan modelon kiu plifirmigas 
la ~kkonon de la nova, kvankam simila, ee pro simileco ~ena 
fenomeno. 
Komparu la F, I, kaj hispanan frazojn kun la du variantoj de Es-
peranto: 

F: J 1ai mal a la tAte. 
I: Ho mal di testa. 

His: Me duele la cabeza. 

( Doloras la kapo. 
E: ~ Ivtl havas kapdoloron. 

Eksterordinaran valoron h~vas Esperanto, kiel pontlingvo en kazo 
de X = ugrofinna lingvo 

Y = hinde~opa lingvo 

Komparante la materialon de la unua lernojaro de diversaj ling
voj kun Esperanto, respektive hungara en la rilato: 

hungara - Esperanto - h~de~opa 
ni konstatis la sekvajn koeficientojn, kiuj montras, kiomprocen
te plifaciligas Esperanto la ~in sekvantan.francan, anglan, ger
manan respektive rusan: 

hungara - Esperanto 

franca 
angla 
germana 
rusa 

-50% 
- 40% 

30 % 
- 25% 

Jen staru nur unu ekzemplo el la sennombraj: la poseda pronomo. 
La hungara lingvo ~in ne havas kaj esprimas Ain aglutine. En eiu 
hinde~opa lingvo Ai ekzistas: 

H E F R 

k!Snyv libro livre kniga 
k!Snyvem mia libro mon livre moja kniga 
k!Snyved via libro ton livre tvoja kniga 

Al postaglutina morfemo -EM l -ED ktp. l respondas: 
MIA ( MON ( MOI 

~MA ~ MOJA 
MOJE 

(Al regula, unuforma E - respondas 2 F kaj 3 R formoj) 
KomplikiAas la situaciO) se antad la poseda pronomo aperas pre
pozicio, kategorio fremda por la ugrofinnaj lingvoj: 



E: sur .mia libro 
F: sur mon livre 
R: na mojej knige 
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H: kBnyvemen (kBnyv-em-en) 

Jen frazo: 
H: Ceruz~d kBnyvemen van. 
E: Via krajono estas sur .mia libro. 
F: Ton crayon est sur mon livre. 
R: Tvoj karandaa le2it na mojej knige. 

Se ni signas per ciferoj la opajn vortojn respektive la adek
vataj al ili morfemojn ni ricevas la sekvajn strukturojn: 

E:I~0G00GI 
F: IQ 0 bJ 00 m l 
R: ll2l 0 [2] GJQJ Gl 
H: ~~~ 16 + 5 + 4101 

Ni pensas - eiu klarigo estas superflua. La komparo de la di

versaj strukturoj en si mem demonstras kaj pruvas nian aserton! 

Por la lingvoj uzantaj ne latinan grafikon Esperanto, kiel !one
tika kaj fonemika lingvo plifaciligas la alproprigon de la latina 
grafiko. Ekzemple, surbfze de germana lingvo en ruslingvaj ler
nejoj oni instruas la grafikon dum 30 studhoroj6 kaj surbaze de 
angla lingvo preskad dum la tuta unua lernojaro l cca. 60 stud
horoj!7 l Mi persone proponis dum preskonferenco eksperimente 
enkonduki antad la angla, germana kaj franca lingvoj Esperan-
ton en ruslingvajn lernejojn.5 La rezulto superus eiun imagon! 

!O,!!k,!U~Oj 

La faktoj, priskribitaj en la jena artikolo estas vasta konataj 
por eiuj pedagogoj esperantistoj, sed estas tute nekonataj al 
neesperantistaj pedagogoj kaj instru-edukaj superaj 8tataj in
stancoj. Nia tasko estas vaste disvastigi ilin verkante si.mi
lajn artikolojn en la nacilingvaj fakrevuoj. 
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Due: Oie en la mondo la landa esperantista fakorganiza~o: la 
pedagoga sekcio de la landa organiza~o klopodu varbi elstarajn, 
adtoritatajn gekolegojn kaj el inter ili elekti la gvidantojn.
Estu Oiu landa fakorganiza~o serioza, dis.kutkapabla organo kun 
kiu de sur egala nivelo traktos la kompetentuloj. 
Trie: Oiu esperantista pedagogo instruu la Internacian lingvon 
en sia lernejo samtempe esplorante la rezultojn la~ la vidpunk
toj de tiu Oi artikolo. Hi bezonas abundan pruvmaterialon, Oar 
nur la konkretaj indikoj havas pruvo-forton kaj nur ilin povas 
konsideri la kompetentaj instancoj. 

,Be!e~e_!!C.Q.j_ 
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Paul String 

ESPERAN~ KIEL OBJEKTO KAJ INSTRUYENTO DE A0TOMATA 
KOMPUTADOX) 

Se oni inteness pritrakti per komputoroj lingvajn materialojn, 
prefere tekstojn, necese estas transformi ilin en formon pri
laboreblan per tiuj ma!inoj. Oar tekstoj skribforme konsistas 
el literoj, ciferoj kaj intersignoj kiel punkto a~ komo, su
fi8as montri, kiamaniere ili povas esti por komputado prezen
tataj kiel serioj da duvaloraj signaloj. Sur tabelo n-ro 1 
la~ kodo uzata por komputado per relative grandaj ma!inoj 
estas videbla la reprezenta'o de literoj kaj ciferoj kaj in
tersignoj, konsistanta el po ok signaloj. La du valoroj de 
signalo ekzistas je tri diversaj formoj: 
1. kiel okazantaj a~ mankantaj truoj je difinitaj lokoj sur 

paperstrioj a~ trukartoj por enigi la datumojn en la kom
putoron, 

2. kiel okazantaj a~ mankantaj kurentimpulsoj je difinitaj 
momentoj por transporti la datumojn inter la diversaj par
toj de la maftino, 

3. kiel difinite a~ inverse direktataj bobenoj a~ magnetkor
petoj por reteni la datumojn en la memorstoro de la kom
putoro. 

La esencaj partoj de la komputprocedo per tiu jam estas tufta
taj: 
- la datumoj konsistantaj po el vico da signoj unue estas en

igataj per legilo en la storon, 
- tie ili estas megazenataj por variaj sekvontaj komputpaftoj, 
- multfoje ili estas transpo~tataj kaj transformetaj kaj kom-

parataj kun aliaj datumoj, 
- fine la rezulto de tiu pritraktado estas eligata .per presilo 

a~ televidileto. 
Preskribon de tia: procedaro oni nomas programo. ti realigas 
algoritmon, kiu estas kvaza~ recepto por fari deziratan kom
putlaboron. Oi konsistae el sineekvo de supre menciitaj kom
put~a!oj la~ la intenco de la programinto uzanta la maftinon. 

x) Anke~ prezentita germenlingve dum interlingvistika eeminario 
por GDR-lingvistoj 16. - 19. 4. 1979 en Ahrenshoop/GDR 
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Ekzistas certaj programpartoj jam ·speciale anta6tormitaj pre
tere interesaj por tiuj lingvistoj, kiuj volas uzi komputoron 
por siaj problemoj. Tiaj prograupartoj formigas la kapablecon 
de komputoro por lingvistika uzado. Ili ekzemple permesas 
- nombri certajn anta6e flksitajn vortojn, 
- kalkuli dezira'tajn rezultojn el tiu nombrado, 
- ordigi la materialon la6 anta6e donita ordo, 
- elserei deziratajn elementojn kun ilia teksta eirka6a:o, 
- kunligi kelkajn da ili la6 diversaj vidpunktoj, 
- kompari unu da ili kun aliaj, 
- rekoni ditinitajn tekstpartojn, 
- memori grandan amason da vortoj. 
Bkde eirka6 dudek jaroj oni pritraktis jam tekstojn el multaj 
diversaj lino~oj per komputotoj por atingi variajn celojn. 
Sekvas listo da ekzemploj el tiaj esploradoj: 
(a) - prilaborado de leksikaj unuoj: 

• frekventeco de diversaj literoj 
• frekventeco de diversaj vortlongecoj 
• kunmetado de ·vortaro la6 finaj li teroj 

(b) - fiksado de stilistikaj kriterioj: 
• sinsekvo de vortoj 
• ripetado de vortoj 

rieeco la6 vortuzo 
• longeco de frazoj 
• submet.ado de frazpartoj 

(c) - listigp de vortoj kun iliaj fremdlingvaj ekvivalentoj 
kiel helpilo ee tradukado, 

(d) - ekzameno de vortoj en ilia teksta eirka6a,o, tiel no-
mata indeksado. 

Pri Esperanto kompreneble tiaj esploradoj anka6 estas provitaj. 
Ne surprize montri~as, ke tiu planlingvo pli facile estas pri.
laborebla ol naciaj lingvoj •. Estas la samaj ecoj, kiuj ebligas . 
la facilan uzadon de komputoro pri Esperanto, kiuj anka6 faci
ligas ~ian lernadon: 
- la malmultaj unusignifaj fina,oj 
- la afiksoj havantaj firmajn sencojn 
- la vort8anRifto strikte la6 aglutinado 
- la relative etaj signiftanftoj de radikoj. 
Tiuj e1 kvalitoj de Esperanto estas precipe avanta~aj, se la 
a6tomata pritraktado inkludas analizon a6 sintezon de teksto. 



222 
Unua sfero de tia laboro estas a~tomata tradukado. ei tiu 
problemo ~is nun kontentige ne estas solvita, ear la pripen
sitaj lingvoj, inkluzive la planlingvoj, estas tiom komplikaj, 
ke bonaj a~ nur sufiSaj rezultoj ne estis atingeblaj. 
Sed oni jam pripensis, eu tamen Esperanto kiel ege regula kaj 
relative malofte dusenca lingvo povus esti peranta lingvo 
eatontece. Is traduko unue el nacia lingvo al Esperanto kaj 
tiam el Esperanto al alia nacia lingvo estus pli facile rea
ligebla ol rekta traduko. Tiu Si dufttupa metodo ebligus krome 
konstrui sistemon por produkti traduka~ojn el multaj lingvoj 
al eiu alia el ili. Devus nur esti farotaj po du programpar
toj tradukantaj al respektive el Esperanto eiun partoprenantan 
lingvon. 
Se • signifas la nombro de la koncernaj lingvoj, la nombro de 
necesaj programpartoj rezultas kiel a • • por la dufttupa me
todo kontra~ kiel b •(•• 1) por la rekta. Ekzemple ee 10 
lingvoj nur 20 tiaj partoj devus esti programotaj por dufttupa, 
sed 90 por rek -ta metodo. Do la dufttupa tradukado havus la avan
ta~on, ke malmultaj ee pli facile fareblaj programpartoj sufi
eus por la tuta sistemo. Sed verftajne oni preferos por fine 
solvi ei tiun taskon uzi alian perantan artan lingvon ankora~ 
pli logike ol Esperanto konstrui tan kaj bazi tan je strikte unu
sencoj signife roj, nomataj "noemoj ". 
Dua sfero por senchava uzo de Esperanto estas la diversaj for
moj de infonndonadsistemoj. Unu formo estas granda datumsto
ranta sistemo enhavanta multajn specialajn informojn a~ nombre 
a~ simbole donitajn kaj tabelforme la~ diversaj vidpunktoj or
digitajn. Tia sistemo germanlingve estas nomata Datenbank (da
tumbanko), angle: "data base Sistem". 
Certa internacia kunlaboro sur tiuj sistemoj estos dezirata 
kaj aran~ata estontece. La formigo de enigendaj datumoj per 
facile pritraktebla ne~trala lingvo kiel Esperanto tiam povus 
esti avantaee por eiu partnero de tia entrepreno. Samtempe 
Esperanto servus kiel interkomprenilo inter la diversnaciaj 
kunlaborantoj. Krome eblus uzi programlingvon surbaze de Espe
ranto por produkti helpilajn kaj suplementajn programpartojn 
de la sistemo. 
La j~s tuftitaj tri aspektoj de Esperanto-uzo estas propono de 
Antal MUnnicn, la ellaborado kaj instala~o de Esperanta pro
gramlingvo nomata "PROGRESO - I" estas lia verko. Estas la 
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plej nova de pluraj provoj uzi normalajn homajn lingvojn por 
interrilati kun komputoroj kaj por tiel ebligi skribi programojn 
anka6 al tiuj uzantoj, kiuj ne profesie estas komputoristoj. 
Montri~os sube ~ia uzo per espereble instrua ekzemplo. 
Dua formo estas relative malgranda inforrnadsistemo, kiu magaze
nas tiajn informojn, kiuj estas ne ~ste redoneblaj per iu ta
belo da nombraj a6 simbolaj valoroj, sed nur la6 lingva pri
skribo, ekzemple rezultoj de novaj esploroj a6 kolekto da me
dicinaj konstatoj a6 kodekso da validej legoj. La si~temo estas 
tiel projektita kaj programita, ke ~i estea uzebla unue alia
tetlpe por diversaj apecoj de tiaj informoj. Car ~i Jerome per
mesas, ke uzanto metas demandojn en normala lingvo, kaj ~i pro-· 
duktea respondojn anka6 la6 tiu t!i modo, ~i estas nomata "de
mand-respond-s istemo". 
Oi posedaa' me:tanismon por analizi ne tro malfacilajn frazojn 
de teksto, Idu priskribas la koncernajn objektojn, kaj por re
prezenti le enhavon de tiu prisl<ribo en speciala fol'ID.O interna 
en la komputora· storo. ~iu forno estas provo redoni. la bazan 
semanti!can st::-ukturon de t!iu frezo. La koneksa:toj inter la fraz
partoj estas reprezentataj la6 ties signifoj. 
Ekzemple la sekvonta teksto: 
"En 1610 Galileo eltrovis per nova teleskopo la 4 grandajn lu
nojn de Jupitro. Sam·tempe li observis la aHajn montojn sur 
la luno de Tero. Anta6e li esploris liberan falon sur klinita 
turo de Pizo." 
estas transformata al strukturo, kiu grafike es·tas desegnata 
sur Grafiko 1. Tie t!iu 11 SB<30" signifas relacion inter du struk
tureroj anonca taj per "nodoj" a6 nuraj vor·toj. La apeco de 8iu 
relacio eatas indikata per ties mallonga surskriba:to, Idu estas 
klarigata sur Tabelo n-ro 2. La relacioj estaa a6tomate ekko
nataj la6 la teksto parte el la graoatikaj formoj de la vortoj, 
parte el la jus trovata prepozicio la6 konformeco inter ei kaj 
certa relacio, parte la6 alia 8i tie ne facile klarigebla ma
niero. 
La tekstoj, kiuj estas prilaborataj per la sistetlo, preska6 
8iam superas unu frazon. Per ree menciataj objektoj kaj·per 
referancoj je jam priskribitaj faktoj, helpe de pronomoj a6 
adverboj estas estiGata koneksa reprezenta:to, kiel e8 montrata 
sur Tabelo n-ro 1. En la storo la strukturo estas konservata 
kiel aro· de brant!ataj listoj, po unu por 8iu frazo. El pluraj 
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tiaj.intormatrukturoj normale konsistas la datumstoko, !an~ebla 
la6 la bezono de la uzanto. 
Se nun iu acivolema informatendanto enigis demandon koncerne 
la enhavon de la ~eesta datumstoko, ~i estas analizata analoge 
kiel la frazoj de la objektpriskribo anta6e. La analizrezulto 
de demando ka6zas sereon al konvena informstrukturero. Por 
atingi tiun celon kelka deduktiva forto estas enprogracita. 
Ekzemple se estus demando: 
"Ekde kiam estas konataj la lunoj de Jupitro?" 
la sistema povas uzi la sekvontan rilaton inter diveraaj espri
moj: 
Se oni eltrovia ion je iu tempo, ~i estas konata elcde tiu ei 
tempo. 
La cetata dem~ndo la6 tiu rilato povas esti transformata al 
formo, kiu rekte egalas al parto de la anta6e storata strukturo 
de la aupre menciita unua frazo. Progracparto por trovi la de
ziratan informon estas aktivigata kaj respondo estas formulata 
kaj eligata jene: 
"Oni eltrovia la lunojn de Jupitro en 1610. 11 

Por montri per apeciala ekzemplo la manieron de a6tomata lingva 
pritraktado kaj aamtempe la uzon de programlingvo PROGBESQ-l 
eatu rigardata nur unu pli simpla frazo ol anta6e, nome: 
"Galileo eltrovis stelon per teleskopo." 
La analiza procedo okazas la6 speciala metodo, tiel nomata 
reto-gramatiko, angle:"net work grammar." Sutiea parto de tia 
gramatiko por analizi la ekzemplan frazon estas deaegnata sur 
Grafiko 2. Oia prilaborado nec~igas transformon al diaponebla 
programo, kies formula'o per PROGRESQ-I povas eati kiel skri
bita sur Tabelo n-ro 3. 

La analiza procedaro por la ekzempla frazo post ~ia en
igo (!f) komencas ~e (1) per demando, eu ~i a unua vorto 
havas verban formon. Car tio ne ~stas, procedoj (2) 
estas tranasaltaltaj kaj ~e (3) demandata, eu la unua 
vorto estas nura punkto. Car tio anka6 ne ~stas kaj 
~ar ~i ne estas prepozicio, nun ee (4) estas provate, 
~u ~i havas akuzativan formon, sed e8 ne tiO estas. Tial 
la unua vorto:"Galileo" estas registrata kiel "aktoro" 

.de la priskribata ago ~e (5). Tiam ~i estas forstrekata 
el la prilabo~ata frazo, ties resto komencanta per "el
trovis" nun estas pluanalizata. Car predikato ne estas 
jam registrita, ~e (6) estas decidate, ke estu da6rigota 
~e (1 >. 
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Uun la un:ua vorto havas verban f'omon, estas !tan~ata al 
~ia baza f'ormo, la infini tivo, tiel registrata kiel "p:re
dikato" kaj forstrekata el la fraŻo !e (2). La du kondi
eoj !e (3) ne estas !ustaj. Sed la nova unua vorto havas 
ekuzativan f'o:rmon: "stelon". Do ~i estao ten~ata &l ~ia 
baza f'o:rmo, la nominativo, registrata kiel "objekto" de 
la f'raza ago kaj ee (5) f'orstrekata el la enalizenda re
sto. Car predikato nun estas jam registrita, la procedaro 
estu da~rigota ee (3). 
La nova unua vorto "per" estas prepozicio, tial la sel{von
ta vorto: "teleskopo" estas registrata post la konf'orma 
relacio, en tiu kazo unusence indikata kiel "instrumento". 
3ekvas la f'ino de la tuta analiza procedaro, ear restas 
de la f'razo nura punkto, kiu l~a~zes !e (3') kunmeta!fon de 
la regis·treroj al datunstrukturo kaj ties eliGon per pre
silo. Tiu rezulto estas prezentata sur l1raf'iko 3 l~aj sra
f'ike kaj listf'o:rme. 

Se post tiu !i f'unkciadekzemplo iu rigardas la programon, li 
rimarkas, ke ~i konsistas el ordonaj prepozicioj, kiuj enhavas 
verbojn je imperativa foi'Clo, kaj el kondit!aj propozicioj, kiuj 
enhavas ilin je persona f'ormo. La kondi!!aj pl'opozicioj kiel 
partoj de POOGRESQ-I-programo estas nomataj "decidoj", la or
donaj 11procedoj". Krome trovi~as substsntivoj of'te adjektive 
atributaj je nominativa a~ akuzativa i'ormo en la lcondieaj a~ 
ordonaj propozicioj respektive. Tiuj indikas la datumpartojn, 
kiuj estu ekzamenataj la~ la ~odo anoncata per la personaj 
verbf'ormoj w kiuj estu traktataj·, t. e. tan~ataj a~ kombina
taj a~ f'origataj, la~ la indiko de la imperativoj. Tiujn da
tumpartojn oni nomas "variablojn". 
Por ebligi la f'unkciadon de programQ estas necese, ke !!iu 
"procedo" estu klarigi ta kie'l sinsekvo de bazaj procedoj, 
kiuj estas provizi taj per specialaj progl'aClpartoj, instali taj 
sur la uzata malino por realigi la uzedon de le programlingvo. 
Same !iu "decido" devas esti klerigita kiel kunceta:fo el bazaj 
komparoj enprogramitaj por PROGRESo-I. Ciu "variablo" nur po
ves esti uzata post "dif'ino" kiel konstrukcio el bazej detum
struktureroj permesitaj je tiu !i lingvo. La klarigendej di
f'inoj kaj proc edoj lcej decidoj kune kun la esencej elementoj 
de la programlingvo estas videblaj sur Tebelo n-ro 4. 
Anta6 la unua f'unkciigo la programo inkluzive la. !fus menciitajn 
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klarigojn devaa eati enigata en la komvutoron, kie ~i dum la
borado eatas transformata al sinaekvo de afitomate fareblaj pro
cederoj per apeciala dafire enstorata helpanta matinprogramo, 
nomata "interpretilo". La procederoj eataa aktivigataj unu post 
la alia, kiam analizenda frazo a6 demando estas enigata per la 
legilo. 
Por analizi la pli ample.ksan ekzemplan tekaton pri Galileo, 
s6 eiun kompareble konatruitan, la analiza gramatiko devus eati 
pligrandigata per po unu braneo por adjektivoj kaj por nombroj 
kaj por genitivaj atributoj kaj por tempaj fiksa~oj. Cetere 
distingo inter estinta kaj estanta kaj estonta tempoj lafi verb
forma estua avanta~a. Grafika reprezenta~o de tia gramatiko 
ampleksigita enhavus entute 13 nodojn kaj 28 sagojn inter ili. 
La realiganta procramo devus enteni lafia~ajn lcromajn kondiSajn 
a6 ordonajn propoziciojn. Se ol-;azas pliaj komplika~oj, la pro
eraraon kaj la t;rar.iatilcon oni devas plue grandigi. 
Tuta sistema por afitonate respondi pri arbitra sciaro konaistas 
krom el analiza pro~;ramparto ankafi el kelkaj aliaj, ldujn oni 
povus skribi analoce per PROG::ii!:SO-I. Oefe temas pri parto por 
dedulcti denandkoncernan inforneron el la konpleksa scirepre
zenta~o kaj por sintezi el tiu inform.ero kompreneblan reapon-· 
don. 
Ekde kelka tempo la afitoro estas membro de laborGrupo, kiu 
evoluigaa deoand-respond-ais·i;emon por la germana line;vo. Sed 
anstatafl PROG:?.ESQ-I ni uzas la programlincvon LISP, ear ni 
jam lon.::;-tenpe disponas pri interpretilo por tiu t!i lingvo por 
nenumeraj taskoj ~enerale uzata de profesiaj progracistoj. 
Ta1aen eatas planate, uzi Esperanton kiel facile prilaborebla 
fremdlingvo ka j por konstrui da·i;umstol~on lcaj por fari dialo
gon pri ~1. Krome eatis kaj estas utile por mi, scii pri Espe
ranto kiel roodelo de la aoma lincvo, kiel helpilo por ekkoni 
la esencajn kvalitojn de eiu lingvo. Mi ee eklernia Eaperan
ton, parte pro tio eer nia erupo komencis labori pri tiu 
scienca tasko. 
Resume oni povas konstati, ke Esperan·i;o estas lingvo relative 
bone prilaborebla per komputoroj, kaj ke ~iaj ecoj prefere 
estas helpaj, se estus provste solvi aufiee malfacilajn tas
kojn: ~6tomata traduko, multline;ve disponebla datumstorado, 
programado per normala lingvo kaj senchava dialogo inter ma
&ino kaj homo. 
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observi 
a l ta 

pluraj 

tero 

~ zo 
Jupitro 

grenda 

Grafiko N-ro 1 : 

Renrezenta~o de ekzemnla teksto post anslizo 

GRAFTKO N-ro 2: 
Grafika reprezents~o de eta analiza gramatiko 
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Ekzemola etrukturo 

Ga li leo 

teleskopo INS OBJ 

eltrovi 

Sineekvo de registrado 

AKT Galileo ~RF.D eltrovi 

OBJ etelo INS teleskopo 

Storata lieto 

( FAKTO 1 ( ( PRED eltrovi ) ( AKT 
( INS teleekopo) ( OBJ 

Grafiko N-ro 3 : 
Analizo de malgranda frazekzemp1o 

etelo 

Galileo ) 
etelo ))) 
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xxooooox M xxoxoxbo y xxxoxooo A=H sekvanta 

xxooooxo u xxoxoxox z xxxoxoox la Uteron: 

xxooooxx 0 xxoxoxxo 0 xxxxoooo xxooxooo 
xxoooxoo p xxoxoxxx 1 xxxxooox U = malplena~o 

xxoooxox Q xxoxxooo 2 xxxxooxo inter du 

xxoooxxo R xxoxxoox 3 xxxxooxx vortoj 

xxoooxxx s xxxoooxo 4 xxxxoxoo 0 X 0 0 0 0 0 0 

xxooxooo T xxxoooxx 5 xxxxoxox • 0 X 0 0 X 0 X X 

xxooxoox u xxxooxoo 6 xxxxoxxo 'oxxoxoxx 
xxoxooox V xxxooxox 'l xxxxoxxx :OXXXXOXO 

xxoxooxo ~r{ xxxooxxo 8 xxxxxooo !OXOOXXXX 

xxoxooxx X xxxooxxx 9 xxxxxoox ?OXXOXXXX 
--- L_____ __ -

Tabelo n-ro 1 

Oifrado por litero;j, ciferoj kaj tekstaj intersie;noj lafi. D K 0 I - kodo 

X Stan8truo sur strio ad karto, 
Kurentimpulso en kondukilo, 
Fiksita direkto de magnetkorpeto, 

0 Ueniu truo je determinata loko, 
Kondukilo aen impulao, 
San~ita direkto de magnetkorpeto, 

f\) 
f\) 
\l) 
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Signo Relacio Klarigo, se necesa 

P RED predikato speco de fakto . 

E S T esteco kvalito de objekto 

APAR aparteneco 

P R 0 P propreco 

ll 0 M B nombro 

AKT aktoro realiganto de fakto 

0 B J objekto sufera'o de ago 

IN S ins·trumento 

L 0 K lok a 

TEMP tempo 

A N T antaneco rilate al fiksita tempo 

Tabclo ll-ro 2 

Relacioj uzataj par reprezenti 
la faktojn sur Tabeloj n-roj 1 kaj 3 
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(0) Legu.!is 11 • 11 frazon. 
(1) Se la unua vorto havas verban formon 1 

tiam registru 11 PRED11 • 

Se ne, tiam da6rigu ekde (3). 
(2) Santu la unuan vorton; 

registru la unuan vorton; 
forstreku la unuan vorton. 

(3) Se la unua vorto egalas 11 • 11 • 

tiam kreu strukturon; 
finu per strukturo. 

Se la unua vorto egalas prepozicio 1 

tiam registru la konforman relacion; 
forstreku la unuan vorton; 
da6rigu ekde (5). 

Se ne 1 tiam da6rigu ekde (4). 
(4) Se la unua vorto havas akuzativan formon. 

tiam registru 110BJ11 • 

Se ne 1 tia:n registru 11AKT11 • 

(5) San~ la unuan vorton; 
registru·la unuan vorton; 
forstreku la unuan vorton. 

(6) Se 11 PRED11 ekzistas 1 

tiam ripetu ekde (3). 
Se ne 1 tiam ripetu ekde (1). 

Tabelo n-ro 3 

Progrsno formulata per PROGRESo-I por realigi 
malgrandan analizan gramatikon. 
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~--~----------------------------------~ 
Difino pri unua vorto 

• strukturo 
• prepozicioj 
• konformaj relacioj 

Procedo por forstreki (dona~on) 

registri (dona~on) 

§an~i (dona~on) 

krei (dona~on) 

Decido, eu (dona~o) ekzistas L._· ___ (d_o_n_a_~_o_)_h_a_v_a_s-(d_o_n_a_t_a_n_)_f-orm_o_n---1 
Bazaj procedoj: 

Nomu (dona~on) (vorta nomo). 
Anstata~u (dona3on) per (alia dona~o). 
Finu per (dona3o). 

1 Da~igu ekde (n-ro), a~: Ripetu elcde (n-ro). 

l Baza de c ido: 
eu (dona3o) egalas (alia dona,o). 

Kondieaj ~ormoj: 

Se (decido), tiam (procedu ie). 
Se ne, Uam (procedu alie). 

Tabelo n-ro 4 

Klarigendaj espri~oj por la programo de Tabe 
kaj bazaj programeroj de PROGRESQ-I 
( ••• ) signifas variabloj 
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KOMUNIKO 
pri la internacia seminaria "Sciencaj aspektaj de Esperanta" 
araDtita inter la 17a kaj 23a de aprila 1978 en Arenshaop/ 
Germana Demakratia Respubliko 

La~ la invita de la Kulturliga de Germana Demekratia Respublike, 
~L~, Fakgrupa Interlingvistika/Esperantelogio, el Bulgaria; 
Cehaslovakia, GDR, Hungaria, Jugoslavie 1 Pollando, Rumanie, kun
venis fakuloj pri interlingvistiko, esperantel.agia kaj sciencaj 
kaj fakaj aplikadaj de Esperanta par pri trakti sciencajn r.ezul
tajn kaj ~enerale trarigardi la situacian sur menciitaj kampaj 
kun la celo signi la plej gravajn direktojn, de la scienca agado 
kaj ties bazajn anta~kondieojn per la sekva kelkjara periedo. 

La partoprenj_ntoj, post a~skultade kaj pridiskutada de prelegej, 
konstatis, ke la interesi~o kaj aktivado pri sciencaj esplerej 
sur diversaj kampaj de interlingvistiko dum la lastaj jaroj ken
siderinde pliferti~s kaj same i~is kensiderinda kaj pli celhava 
la aplikado de Esperanta sur sciencaj kaj fakaj terenej. 

Dum la diskutado i~is evidenta, ke estas kelkaj kampej sur kiuj 
estas necese ferigi gravajn mankejn 1 eefe en la erganiza kaj in
formada terenoj. Tia estas anta~kendiee por pli intensa eveluigo 
de la scienca labora mem. Konsiderante, ke interlingvistikaj es
plaraj havas esencan signifon por la selvo de la monda lingva 
problema estas nepre necese plu disvolvi la eirilatan sciencan 
laboran. 
Specialan atenton oni devas dediei al la kontentigo de la ling
vaj bezanej de la scienca kaj faka kamunikada. La ~isnunaj sper
taj kaj faktaj pruvas, ke Esperanto estas plej ta~ga kiel inter
lingvo anka~ par la scienca. Tial estas necese disvastigi la 
aplikan de Esperante je eiam pli multaj sciencaj kaj fakaj te
renaj. Tia nepre signifas anka~ intedsigon de la fakterminale
gia labara. 
Estas grave kres~igi la proparcion de.la utilige de Esperanta 
en la aciencaj. Sajnas la~cele, ke la fortestreeaj estu farataj 
kaj par la bazaj aciencaj (filozafia, matematika, fiziko k.t.p.) 
kaj, la~ eblecaj 1 par la unuopaj aplikataj aciencoj. Per atingi 
la supre prezent-itajn ~eneralajn celojn eataa bezonataj eatablo 
respektive pliboniga de efikaj erganizaj kaj informadaj sistemaj 
(ekzemple: organizu de interlingvistikaj laborgrupoj naciaj kaj 



236 

internaciaj, estige de internacia institucie utiliganta Espe
ranten per eiuj braneej de la science, estable de landaj kaj 
centra infermaj kaj kentaktigaj servej kencerne eldena~ejn, ak
tivadejn kaj adresarejn). 

Estas kensilinde, ke la diversleke ar~ataj kaj diverstipaj 
naciaj kaj internaciaj kunvenoj de esperantistaj sciencistej 
eiam turnu sian atenten ne nur al la kenkretaj sciencaj preble
mej, pre kiuj ili kunvenis, sed ankad al la perspektivaj beze
noj de la scienco koncerne la uzaden de la int~rnacia lingve 
Esperante. 
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