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Antaŭparolo:
EES,  kuraĝigante la disvolviĝon de novaj ideoj 

ekde 1949
 

Homoj ofte neglektas la gravecon de la rutino, konsiderante ĉiutagaĵojn 
enuaj. Tamen, dum oni babilas, ridas, suferas kaj laboras en sia ordinara 
vivo, oni lernas kaj ankaŭ elformas neordinarajn ideojn. Tiamaniere, antaŭ 
pli ol 130 jaroj, iu homo pensis pri kiel senkonfl ikte rilati kun siaj najbaroj. 
Rezulte de tiu ŝajne ordinara konsidero, kreiĝis Esperanto. Siavice, ĉi tiu 
lingvo – samkiel pluraj aliaj planlingvoj – provizis al homoj neatenditajn 
pensmanierojn, praktikojn kaj formojn de sinesprimo. Kompreni tiajn 
pensmanierojn kaj praktikojn - kaj videbligi tiajn klopodojn kompreni ilin 
- estas en la kerno de la ekzistado de la revuo Esperantologio / Esperanto 
Studies (EES). 

Ekde 1949, EES celas kunvenigi bibliografi an korpuson pri temoj rilataj 
al Esperanto kaj al Interlingvistiko. Ĝi aperigas artikolojn bazitajn sur 
originalaj studoj pri lingvosciencaj, historiaj, literatursciencaj, psikologiaj, 
sociologiaj kaj politikaj aspektoj de Esperanto. En ĝi ankaŭ aperas libro-
recenzoj, esploraj notoj kaj referaĵoj el la Esperantologiaj Konferencoj jare 
organizataj de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj 
Problemoj (CED).

Fondita de Paul Neergaard kaj poste redaktita de Christer Kiselman, 
EES troviĝas ekde 2019 sub la aŭspicio de CED. Tiu lastatempa ŝanĝo pri 
redaktado ankaŭ entenas ambiciajn projektojn pri ĝisdatigo kaj plibonigo 
de la revuo. Antaŭe parte gastigitaj rete de la Universitato de Uppsala, nun 
ĉiuj numeroj estas facile alireblaj kaj ĉiuj artikoloj estas unuope kaj senpage 
legeblaj en la nova retejo de CED. Plie, la longatempa kunlaboro inter CED 
kaj la eldonejo Mondial ebligas, ke la revuo estu daŭre disponebla kaj virtuale 
kaj papere, kun sia papera versio aĉetebla ĉe Mondial, UEA, Amazon kaj 
ĉiam pliaj virtualaj kaj fi zikaj vendejoj. 

Krome, EES fi ere bonvenigas la novajn membrojn de sia Redakta Komi-
tato: Kaori Nagai estas profesoro pri literaturo ĉe la Universitato de Kent 
(Britio) kaj fakas pri kosmopolitismo – temo pri kiu ŝi jam plurfoje esploris 
lige kun Esperanto. Klaus Schubert estas profesoro pri lingvistiko kaj 
tradukado ĉe la Universitato de Hildesheim (Germanio), kaj jam estas konata 
de esperantologoj pro sia laboro pri planlingvoj. Christopher Gledhill estas 
profesoro pri interkulturaj studoj ĉe la Universitato Paris Diderot (Francio), 
kadre de kiu li esploras pri frazeologio kaj tradukado, inkluzive de Esperanto. 
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La numero 2(10) de EES ankaŭ estas la unua kunredaktata de Humphrey 
Tonkin kaj Guilherme Fians.

Por plenigi la bezonon pri spaco kie fakuloj povu ellabori novajn argu-
men tojn pri Esperantologio kaj Interlingvistiko, EES sin proponas kiel 
labo ratorio. Ĉi tie, homoj el malsamaj fakoj, lingvaj fonoj kaj institucioj 
renkontiĝas por diskuti siajn ideojn kaj eksperimenti pri originalaj aliroj, 
teorioj, metodoj kaj esplorterenoj. Kiel skriba kunvenejo, EES bonvenigas 
ĉiujn seriozajn fakajn kaj interfakajn esplorojn pri temoj en la agadkampo de 
la revuo. Same, kiel laboratorio, ĝi provizas spacon kie aŭtoroj kaj redaktoroj, 
studentoj kaj profesoroj ĉiam pretas plulerni unu kun la aliaj, tiel ke niaj 
presitaj kaj virtualaj paĝoj estu kvazaŭ kundisvolvejo pri ideoj. 

Pro nia fokuso je originaleco kaj eksperimentado, ni instigas la Redaktan 
Komitaton kaj revizorojn ĉiam kuraĝige gvidi niajn kontribuantojn pri kiel 
pli klare kaj efi ke prezenti siajn eltrovojn kaj argumentojn. Laste, por ke 
EES realigu sian sindevontigon al plurlingveco en fakaj medioj, ni instigas 
niajn kontribuantojn daŭre disvolvi siajn ideojn kaj eventuale videbligi ilin 
ankaŭ en alilingvaj fakaj medioj, montrante kiel plurlingveco – same kiel 
interfakeco – gravas por la kunproduktado de valoraj formoj de kono.

Realigante tiajn celojn, ĉi tiu numero de EES kalkulas je tri esplorartikoloj 
kaj du esploraj notoj. La artikolo de Probal Dasgupta analizas la intensigan 
ripetiĝon de kelkaj sufi ksoj en Esperanto. Demandante kial ‘problemeteto’ 
estas ebla Esperanto-vorto dum ‘vazlavejejo’ ne povas ekzisti, Dasgupta 
ellaboras argumentojn subtene al la strategi-ombra teoremo en morfologiaj 
studoj. Siavice, la kontribuo de Bengt-Arne Wickström proponas komparon 
inter spontanee disvolviĝintaj piĝinaj kaj kreolaj lingvoj (kiel tokpisino) kaj 
konscie planitaj lingvoj (kiel esperanto). Surbaze de ekonomikaj kriterioj 
pri optimuma strukturo de la lingvoj, Wickström esploras la gradon je kiu 
la rezultaj lingvaj strukturoj en ambaŭ situacioj similas. Gonçalo Neves, 
alifl anke, analizas la specifecojn kaj defi ojn implikitajn en la verkado de la 
Historia Vortaro de Esperanto. Tiu ampleksa etimologia vortaro reliefi gas kie 
kaj kiam apartaj vortoj kaj radikoj estis unue uzataj, kaj de kiu, funkciante 
kiel mapo de la fruaj jaroj de la evoluo de Esperanto.

Ĉi tiu numero de EES ankaŭ inkluzivas du esplorajn notojn – pli ekspe-
rimentajn kaj eseecajn kontribuojn kiuj starigas bazojn por pliaj esploroj. 
Unu el ili, de Ulrich Lins, analizas biografi ajn aspektojn de la rilato de 
Detlev Blanke kun Esperanto. Dum homoj ofte rekonas Blanke kiel elstaran 
esperantologon kaj interlingviston, Lins emfazas la agadojn de Blanke ĉefe 
kiel movadano en kaj preter la Germana Demokratia Respubliko. Alia 
esplora noto, de Javier Alcalde, emfazas la kontribuon de Ana Velitchkova al 
la studo de la socia historio de Esperanto en meza kaj orienta Eŭropo. Alcalde 
analizas la disvolvon – kaj sekvan disfalon – de la Esperanto-movado en la 

Antaŭparolo
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komunismaj landoj de Eŭropo dum la dua duono de la dudeka jarcento, 
montrante kiel Esperanto iam estis inter la plej infl uaj kaj internaciaj sociaj 
movadoj en tiu mondoparto. 

Ni dankas la aŭtorojn kiuj provizis manuskriptojn por ĉi tiu revuo-
numero kaj kun kiuj ni interŝanĝis ideojn dum la eldon-procezo. Ni esperas 
ke la legantoj ĝuos Esperantologio / Esperanto Studies tiom kiom ni ĝuis kaj 
lernis dum ni redaktis ĝin. Fine, ni ankaŭ invitas vin kontribui al la estontaj 
numeroj de EES, tiel ke vi ankaŭ ludu aktivan rolon videbligante sciencan 
produktadon pri Esperantologio kaj Interlingvistiko ekster la bitaj limoj de 
sociaj retejoj, ekster la epistemologiaj muroj de niaj fakoj kaj ekster la limoj 
de niaj denaskaj lingvoj kaj de Esperanto mem.

Ĝuu la legadon!

Guilherme Fians
Humphrey Tonkin

Guilherme Fians / Humphrey Tonkin
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Probal Dasgupta
(retired from / emeritiĝinta el) Indian Statistical Institute, Kolkata

Pri eteta problemo en 
la Esperanta morfologio

Resumo: Iuj sufi ksoj en Esperanto akceptas la intensigan (aŭ porem fa zan) 
ripetiĝon: problemeteto, polverero. Aliaj sufi ksoj ne estas ripeteblaj mal-
graŭ la ekzisto de facile alirebla interpreto: (a) *rusististo, (b) *vazlavejejo 
estas maleblaj vortoj, kiuj (se ili ekzistus) evidente signifus (a) homon kiu 
profesie studas rusistojn resp. (b) domon kie preskaŭ ĉiuj ĉambroj estas 
dediĉitaj al la vazlavado. Kion instruas al ni la diferenco inter la sufi ksoj 
de la kategorio de et, er, kaj tiuj de la kategorio de ist, ej? En ĉi tiu referaĵo 
mi argumentas ke tiu diferenco fortigas la teorion de vortiloj (laŭ kiu 
vortojn la gramatiko formas el aliaj vortoj per vortiloj) kaj dementas la 
teorion de vorteroj (kiu imagas la ekziston de ia sintakso ene de unuopa 
vorto). Preter ĉi tiu komparado de la du teorioj – lige kun kiu mi prezentas 
kaj demonstras la strategi-ombran teoremon – mi surtabligas semiotikan 
karton, provante ŝanĝi la ludon ne nur por la morfologio de Esperanto, 
sed ankaŭ por ĝia sintakso. 

Ŝlosilvortoj: Plen-Vorta Morfologio; intensiga ripetiĝo; Esperanto; strategi-
ombra teoremo; morfologio; semiotiko 

On a teeny-weeny problem in Esperanto morphology

Abstract: Certain Esperanto suffi xes permit intensifying iteration: 
problemeteto, polverero. Other suffi xes in this language do not allow it even 
where interpretability would not have been an issue: (a) *rusististo, (b) 
*vazlavejejo are impossible words, which (if they were to exist) would 
obviously mean (a) someone who professionally studies specialists 
in Russian studies and (b) a building in which most rooms are used 
for dishwashing, respectively. What are we to learn from the contrast 
between suffi xes of the et/er type and those of the ist/ej type? In this 
paper I argue that this contrast supports the theory of word formation 
strategies (which has the grammar derive words from other words 
via such strategies) and is inconsistent with the theory of morphemes 
(which imagines a syntax operative within an individual word). Apart 
from advocating the former framework rather than the latter (in the 
context of this advocacy, I formulate and establish the strategy shadow 
theorem), I play a semiotic card, in a bid to change the game not just for 
the morphology of Esperanto, but for its syntax as well.

Keywords: Whole Word Morphology; intensifying iteration; Esperanto; 
strategy shadow theorem; morphology; semiotics
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La plimulto da legantoj trovos la vorton eteta tute nekomentinda. Ĝi aperas 
en la efektiva lingvouzo. Sed la tasko de lingvisto estas levi demandojn 
ankaŭ pri fenomenoj kiuj pasas senrimarke antaŭ la okuloj de laiko.

La intensiga ripetado de radikoj

La memstara adjektivo eta en ampleksa gamo da aperoj egalvaloras al mal-
granda (neniu ja aŭdacus aserti ke ili estus absolute sinonimaj, sed ekzistas 
gradoj de egalvaloreco kiuj ne devigas tian konkludon). Tamen, la eblon 
intensige (emfazocele) ripeti la elementon et, kaj do diri eteta, ne eĥas la 
ekvivalento malgranda. Neniu ja diras *malgrandmalgranda. Ĉu ni konjektu 
ke tiu neuzateco ŝuldiĝas al la ĉeesto de mal? La konjekto ne helpas nin; eĉ 
en la lingvotavolo allasanta la poezian neologismon pita, oni ne trovas la 
pluformaĵon *pitpita. 

Sendube gravas noti ke iu ajn poeto leganta ĉi tiun artikolon kapablus tuj 
verki virtuozaĵon kiu ekzemplas la vorton pitpita. Tia fortostreĉo demonstrus 
ion kion ni jam scias. Nome, la lingvo ne rezistas *pitpita same absolute kaj 
rigide kiel ĝi malebligas ripeti la elementon ĉi en la esprimo ĉi tie. Emfazi la 
proksimecon de iu loko al la parolanto ne eblas per gramatikeraj rimedoj en 
nia lingvo (nek en aliaj lingvoj, kiom mi scias). Esperanto rigide kaj absolute 
malrajtigas nin diri *ĉiĉi tie kun ripeto de ĉi, aŭ diri *ĉiege tie kun apliko de la 

Probal Dasgupta

      

:       ,  
problemeteto, polverero     ,     

 : ( ) *rusististo, ( ) *vazlavejejo ,   (  
)     ( )      

( )         / -    
/ -        ?    

  ,         (   
        ),   

     (       
 )           (  

         ), 
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intensiga afi kso eg. La sola eblo estas esprimi la ideon per priskribaj vortoj 
kiel “en loko treege proksima al mi”. 

Nia ĉi-foja tagordo fakte ne rilatas al *ĉiĉi, nek al *ĉiege. La temon de 
ilia malakcepteblo ni tuŝas nur kiel kontrastan al tio ke Esperanto ne 
tiom absolute rezistas la vorton *pitpita. Tamen oni iomete cerbumu pri 
la statuso de tiu ne plene tabua *pitpita. Se la polemikema poeto imagata 
de ni perverse deklaras la vorton pitpita uzebla en escepta verso nur por 
spiti la gramatikiston, gravas rimarki ke eĉ en tia polemikcela fortostreĉo 
nia insistema poeto plene malsukcesas enŝovi en serioze fasonitan verson 
la vorton *malgrandmalgranda. Tamen, *malgrandmalgranda havas la saman 
skeman dismeton kiel *pitpita: adjektiv-adjektiv-A. El kio do fontas la mal-
samgrada uzeblo de la du ripetaĵoj eĉ en la perversa ekzerco de nia disputema 
poeto? 

Ni konjektas ke tiu diferenco ekzemplas pli fundamentan econ de la feno-
meno de intensiga ripeto en Esperanto. Nome, tio ripetata ne rajtas esti pli ol 
unuradika. La plej tipaj vortoj plenplena kaj fi nfi ne povus instigi nin proponi 
la eĉ pli mallarĝan tezon ke la lingvo allasas la elekton nur de unusilabaj 
radikoj. Mi tamen hezitus pri tia tezo. La legantoj bonvolu atente reagi al 
jena frazo. – La infanoj tute ne emis serioze lerni la sporton; la tutan tempon ili 
insiste volis nur ludlude, petolpetole manipuli la pilkon. – Al mia orelo, ĉi tie la 
vorto petolpetole ne sonas malkongrue al la spirito de la lingvo, dum vortoj 
kiel *malgrandmalgranda kaj *senĝensenĝene draste malharmonias kun ĝi. 

Mi koncedas ke la fonologia formo estas inter la ŝlosilaj faktoroj. Eĉ ne 
mia allasema orelo akceptas *epizodepizode apud fojfoje. Sed la oreloj esper-
antistaj estas konsterne diversaj. Tial mi dubas ĉu ni iam sukcesos distili el 
la fonologiaj intuicioj taŭgan formulon. Estos malfacile alveni al konverĝo 
inter diversfonaj uzantoj de la lingvo ĉi-rilate. Ni ne perdu tempon strebante 
rigore specifi  fonologian limon kiu nete disigus la senĝene akceptatajn 
intensigajn ripetojn disde la nepre rifuzataj. Sufi ĉas simple agnoski la ekzis-
ton de fonologiaj faktoroj, kaj ke malfacilas pliprecizigi ilin.

Provizore, do, ni alvenas al la hipotezo ke Esperanto allasas la intensigan 
ripeton de iasence “malpeza” radiko.1 Ni do identigas la adjektivon eteta kiel 
ekzemplon de tiu fenomeno: ĉi tie la elemento et kalkuliĝas kiel radikrole 
funkcianta afi kso. 

Ĉu tamen havas sencon apliki tiun analizon al problemeteto kaj polverero? 
Por simpligi la diskuton, ni supozu ke la vorto polverero por neniu uzanto de 
Esperanto portas la sencon “konsistero de konsistero de polvo,” sed ĉiam 

1 Atentu ke u priskribo de la fenomeno ankoraŭ ne ricevis universalan agnoskon. Kalocsay 
kaj Waringhien (1985: 417, paragrafo 315), ekzemple, asertas ke plenplena havas la teorian 
strukturon “plena je pleno.” Sed mi fidas al la prudento de la hodiaŭaj esperantologoj. Pli 
aŭ malpli baldaŭ ili agnoskos la intensigan ripeton.

Pri eteta problemo en la Esperanta morfologio
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sen escepte signifas “minimumega konsistero de polvo.” Kun tiu supozo, ni 
seri oze demandu nin ĉu la ĉi-supra analizo senplie ampleksas la faktojn pri 
la intensiga ripeto de er en polverero kaj de et en problemeteto aŭ ĉu necesas ion 
apartan diri pri la afi ksa tereno.

Du aliroj al afi ksoj: la vortera kaj la vortila

Mi iam skribis ke “la strukturismo estas la lingvistiko de la burokrata racio”. 
Tiu esenca trajto de la strukturismo nete manifestiĝas en tiudoktrinaj teorioj 
– pri ĉiaj lingvoj, ne nur pri  Esperanto – kiuj rigardas vorton kiel kunfl ikaĵon 
de vorteroj (por tiu koncepto oni kutime uzas la terminon morfemoj). Analizoj 
vorterismaj ekiras de la premiso ke radikojn kaj afi ksojn ni egalrange kalkulu 
kiel vorterojn, same kiel ni traktas vokalojn kaj konsonantojn senhezite kiel 
du subklasojn ene de pli vasta klaso nomata “sonoj.” 

Al multaj legantoj estos nova la konstato ke ne ĉiuj lingvistoj akceptas tiun 
premison. Unu el la vorterismo-rezistaj (miavidpunkte “malburokrataj”) 
teorioj – nomata la substancisma (Dasgupta 2011) – adoptas aliron kiu laboras 
per vortiloj. Ekzemple, tiu aliro diras ke per la vortilo Xo/Xisto “vendanto de 
Xo(j)” klariĝas vortoparoj kiel frukto-fruktisto, fl oro-fl oristo, legomo-legomisto, 
dum per la vortilo Xismo/Xisto “ano de Xismo” eblas klarigi parojn kiel social-
ismo/socialisto, komunismo/komunisto, faŝismo/faŝisto. La vortera skolo devas 
el spezi pli da peno por specifi  ke la Xismo-vortoj kaj la Xisto-vortoj parencas 
inter si. En la vortila analizo, tiun sisteman interrilaton senkoste deklaras 
jam la vortilo mem.

Iuj esperantistoj miras aŭdi ke laŭ mi eĉ por Esperanto necesas morfologia 
analizo bazita sur la vortila aparato. Ili skeptike demandas: kiel do la vortila 
teorio klarigu la fakton ke en nia emfaze logikema lingvo pluraj afi ksoj ludas 
la rolon de plenrajtaj vortoj?

Tiu demando tamen fakte rilatas al fenomeno ege pli malsimpla ol pen-
sas tiuj el ni kiuj ne studis ĝin. La leganto bonvolu iri al Schubert (1989: 
267). Rimarku ke eĉ lia vorterisma analiza kadro devas fl eksi plurajn mus-
kolojn por povi trakti la kontraston inter simpla apliko de la afi kso /ar/ en 
kompararo, “fasko da komparoj,” kaj la uzo de la memstara vorto aro kiel 
dua konsistero en la kunmetaĵo komparoaro, “referenca aro kun kiu oni kom-
paru aliajn kandidatojn” – vorto kunmetita el du substantivoj. Schubert 
plene konscias ke la vortopa uzo de iuj niaj afi ksoj estas speciala fenomeno, 
situanta en tute aparta niĉo de nia lingvo kaj bezonanta zorgajn, atentajn 
klarigojn. Kvankam la vortila teorio kapablas ilin trakti same bone kiel la 
vort era, tamen la taskon analizi tiujn centaŭrojn ni ne metas sur la tagordon 
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de la nuna referaĵo. Ili ne rilatas al la intensiga ripeto, la fenomeno studata 
ĉi tie.

Survoje al analizo de la intensiga ripeto, ni petas vian indulgon dum kelka 
tempo. Ni unue dismetos la aparaton de vortiloj kaj montros kiamaniere 
derivi el ĝi teoremon nomatan la strategi-ombra teoremo. Tiu rezulto metos 
la vortilisman teorion en avantaĝan pozicion kompare kun la vorterisma por 
la sinengaĝo kun la fenomeno de intensiga ripetado.

Formale dirite, nia ĉi-supra ekspresa indikstilo malkongruas kun la tasko 
rigore prezenti la vortilojn. Ni nun reformulos ilin laŭ la plej lasta redakto 
de la aparato substancisma. Inter la ĉi-supre menciitaj, la unua vortilo estas 
formulenda jene, kiel VFS (Vort-Farada Strategio) 1 (la indico Subs estas 
mallongigo por “substantivo”):

1 [Xo]Subs  [Xisto]Subs 

Ĝi traktas parojn kiel frukto-fruktisto, fl oro-fl oristo, legomo-legomisto. VFS 
1 eksplice formulas nur la forman aspekton de la interrilato inter la du 
membroj de tia paro. Sed la teorio tezas ke tiu aspekto intime ligiĝas kun 
la senca. Al la eksplica parto de VFS 1 aldoniĝas suplementa specifo pri 
semantika rilato neformale kaj proksimume esprimebla per la deklaro ke 
oni rajtas glosi vorton Xisto-formatan kiel “vendanto de Xo(j).”2 Atentu ke 
la gramatikan rilaton inter la vortileroj (inter la skemaj formuloj situantaj 
dekstre kaj maldekstre de la sago) jam tute formale esprimas la kategoriaj/
subkategoriaj indicoj (ĉi-ekzemple ni hazarde trovas ambaŭfl anke nur la 
indicon Subs, mallongigo por Substantivo; sed se ni tradukus en la VFS-
formaton la vortilon por tajpi/tajpisto, verki/verkisto, instrui/instruisto, tie la 
maldekstra vortilero portus la indicon V = Verbo).

Jen la rigora formo de la dua el la pli frue menciitaj vortiloj, VFS 2:

2 [Xismo]Subs  [Xisto]Subs 

Tiu ĉi strategio rilatas al paroj kiel socialismo/socialisto, komunismo/komunisto, 
faŝismo/faŝisto kaj esprimas semantikan rilaton proksimume formuleblan per 
la deklaro ke oni glosu vorton Xisto-formatan kiel “ano de Xismo.” 

Unu-du ekzemploj liveras nur enkondukan ekkonon de la teorio. Nur 
ne formale ni nomas ĝin la “vortilo” aliro; ĝi fake nomiĝas la Plen-Vorta Mor-
fo logio, PVM, pro tio ke ĝiaj tezoj funkcias senescepte nur per inter rila toj de 
unu plena vorto al alia plena vorto, tute sen postulatoj pri vorteroj (grama-
tikaj elementoj el kiuj konsistus vorto). Vi trovas ĉi-sube, ĉe 3a-f, la difi nojn 
sur kiuj bazas sin la formala aparato de la teorio. Legantoj kiuj ne estas mem 

2 Por ke eblu me  un seman kan suplementon sur la ebenon de formalaj specifoj necesus 
pli vaste, interskole, akcep ta notado por la sencoj, sed a notado ankoraŭ ne ekzistas.
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morfologoj bonvolu ignori la detalojn kiuj aspektas al ili tro formiknivele 
pedantaj. 

3    Por ke iu lingvo L subtenu iun Vort-Faradan Strategion VFS, necesas ke mini -
mume du paroj da vortoj en L ekzemplu precize paralelajn sonajn kaj sen cajn 
kontrastojn; oni formaligas ĉiun VFS per jena strategiŝablono, kies funkci-
adon regas la specifoj 3a-f: 

/!X!/α  /!X′!/β, kie 

a) /!X!/α kaj /!X′!/β skeme esprimas po unu vorton;

b) !X! kaj !X′! (legataj kiel “simbola ikso kaj simbola ikso-primo”) estas skemoj 
kiuj simbolas vortoklasojn apartenantajn al kategorioj kiujn specifas la trajtoj 
(resp. trajtaroj) α kaj β; 

c) la primo (′) simbolas la formajn diferencojn inter /!X!/ kaj /!X′!/ kiujn 
ne pritraktas la aŭtomata fonologio (termino fake difi nita en la Genera 
Fonotaktiko), dum la simboleco-markilo /!...!/ montras distingon inter la 
abstrakta, teoria uzo de “X” en ĉi tiu difi no kaj la konkreta, priskriba uzo de 
“X” por signi tiun aŭ alian variilon en tiu aŭ alia VFS; 

d) la notilo  simbolas dudirektan implicon; 

e) la interpreto de /!X!/α estas semantika funkcio de /!X′!/β, kaj inverse; 

f) la enhavo de la primo (′) povas esti nula se kaj nur se α ≠ β. 

Nun ni estas pretaj spekti la derivadon de grava teoremo el ĉi tiu aksioma 
bazo.

La strategi-ombra teoremo kaj iuj ĝiaj sekvoj

Lampo prilumas grandan regionon ĉirkaŭ si, sed priombras regioneton sub 
la fi zika portanto de la lumilo. En iuj kulturoj oni tial parolas pri la “ombro 
sub la lampo.” Simile, ĉiu VFS prilumas, klarigas, vastan aron da vortoparoj, 
kaj ebligas per la dudirekta sago ekiri de la maldekstratipa parano al 
la dekstratipa, aŭ inverse, por tiu vasta aro prilumata; sed parenca al tiu 
prilumado estas la ombro kiun la VFS ĵetas sub sin. Kia do estas tiu afero, 
nomota ĉi tie “strategi-ombro?” Kaj pro kio mi parolas pri “strategi-ombra 
teoremo?”
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En nia stranga mondo de aŭtoritatemaj gvidantoj kaj progresdetruemaj 
movadoj, ni povas bedaŭrinde facile imagi ke iu socio restarigas la sklav-
komercon (antaŭ unu-du jardekoj tute maleblis imagi tian malprogreson, 
kaj estas forte esperinde ke pro la klopodoj nun okazantaj denove, post iom 
da tempo, ni sukcesos denove instali tiun neimageblecon; sed, dume, mi 
uzas la gramatikan terenon por tiri vian atenton al tiu malagrabla eco de nia 
nuno). Mi do petas vin konkrete imagi merkaton en kiu homoj vendas kaj 
aĉetas sklavojn. Rafi nante la detalojn de tiu bildo, pluiru kaj imagu homon 
kiu elektas vendi ne senspecifajn sklavojn sed komercistojn – ekzemple, 
fruktistojn aŭ fl oristojn. 

Nun starigu al vi lingvan demandon: ĉu en tiu groteska bildo vi pretas 
nomi viajn tre specialajn sklavkomercistojn *fruktististoj aŭ *fl orististoj, pro 
tio ke ili vendas vendistojn de fruktoj aŭ de fl oroj? Vi konstatas ke ankaŭ 
al via orelo tiuj vortoj estas steletitaj, plene malakcepteblaj, ĉu ne? Jen do la 
empiria bazo de la strategi-ombra teoremo.

Iuj legantoj sendube trovos la ekzemplon estetike horora kaj eĉ morale 
ofenda. Por ili mi liveras duan ekzemplon. Ekzistas vortilo Xo/Xano (de kiu 
mi ne prezentas la rigoran formulon, oni scipovos mem verki ĝin) por la 
vortoparoj klubo/klubano, societo/societano, familio/familiano. Sed atentindas 
ke – ankaŭ kiam unu institucio (ekz landa asocio) membras en pli granda 
institucio (ekz tegmenta moda asocio) kaj nia ekzempla persono estas ano 
de la konsistera organizaĵo (ano de la landa asocio) – nia lingvo tamen ne 
permesas al ni diri la elstarigitajn vortojn en: “La tegmenta asocio Sfi nkso 
havas kiel membron la landan, kiu do estas sfi nksano, kaj vi, estante individua 
membro de tiu sfi nksano, estas tial sfi nksanano.” La vorton “*sfi nksanano” ni 
simple ne rajtas formi. Notu ke la fenomeno ne estas fonologia. Ŝtatanoj de 
Pakistano kaj Irano nomiĝas pakistananoj kaj irananoj. Pasaĝero vojaĝanta 
en kongresa karavano nomas sin karavanano. Esperanto ja ne evitas 
ripetiĝon de silabo. La malebleco de *sfi nksanano kaj *fruktististo estas fakto 
morfologia, ne fonologia.

Pri tiu fakto respondecas la strategi-ombra teoremo, kiun ni nun derivos 
el la aparato montrita en la dismeto 3, jam prezentita en la ĵusa sekcio.

Zorga leganto de la dismeto 3 rimarkos ke ĉiu strategiformato /!X!/α  
/!X′!/β konsistas el du skemoj situantaj ambaŭfl anke de la sago: la maldekstra 
skemo /!X!/α kaj la dekstra skemo /!X′!/β. La lingvouzantoj, laŭ la teorio 
de la Plen-Vorta Morfologio, laŭbezone aplikas tiun aŭ alian strategion (kaj 
kiel parolantoj kaj kiel aŭdkomprenantoj) por uzi unu skemon kiel bazon 
kaj ekiri de ĝi, pere de la dudirekta sago, al la alifl anka skemo en la sama 
strategio.

Tiun klarigon multaj legantoj trovos tro abstrakta. Jen do efektiva ek-
zemplo. Ni traktos la formalajn ŝtupojn ege malrapide, kaj riskos tedi vin; 
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bonvolu toleri; de la ŝtupaj detaloj dependos la strategi-ombra teoremo, 
kiun ni derivos por vi poste. – Imagu ke vi legas tekston en kiu aperas la 
vorto hodiaŭano, neniam antaŭe renkontitan de vi. Kiamaniere vi sukcesas 
ĝin kompreni? Per apliko de la strategio /Xo/Subs  /Xano/Subs de dekstre 
maldekstren. Alidire, vi unue prenas la pli informriĉan skemon, do ĉi tie 
la dekstran skemon /Xano/Subs; vi ĝin surmetas sur la celtabulan vorton 
hodiaŭano, kiun vi tiumetode diagnozas kiel dekstraskeman ekzemplon de tiu 
konkreta strategio. Pro tiu diagnozo vi scias ke eblas nun apliki la strategion 
de dekstre maldekstren. Vi do aplikas ĝin tiudirekte, ekirante de la celtabula 
vorto hodiaŭano, kaj la sago vin portas al ĝia strategipartnero hodiaŭo. Nun 
vi konstatas ke la aŭtoro volas komuniki la nocion “homo apartenanta al la 
hodiaŭo” – do al la nuna epoko.

Se vi aŭdos pri landonomo nova por vi, ekzemple Bervalo, kaj por via 
tuj parolota frazo volos derivi el ĝi vorton por la landano, tiam via procedo 
funkcios en la inversa direkto. Mi ne volas tedmortigi vin, kara leganto; vi 
rajtas mem fari la plenan ekzercon por konvinki vin ke eblas sammaniere 
iri ekde Bervalo al bervalano. En la ŝlosila ŝtupo vi, malsukcesinte surmeti la 
pli informriĉan skemon /Xano/Subs sur la celtabulan vorton Bervalo (pro la 
evidenta malkongruo – en Bervalo ja ne enestas la fonemsinsekvo an), estas 
do devigata surmeti la skemon /Xo/Subs sur la celtabulan vorton Bervalo kaj 
ekpretas apliki la strategion de maldekstre dekstren.

Nun ni derivos por vi la strategi-ombran teoremon el la ĉi-supraj detaloj, 
pri kies tedeco vi nun pardonos min.

Konsideru la paron da vortoj sfi nkso – sfi nksano. Kiajn aplikojn de la VFS 
4 al la unuopaj membroj de tiu paro rajtigas la algoritmo pene klarigita ĉi-
supre? Jen eksplica prezento de la VFS, reliefi ganta por vi la maldekstran 
skemon /Xo/ kaj la pli informriĉan dekstran skemon /Xano/:

4 [Xo]Subs  [Xano]Subs

Vidante la celtabulan vorton sfi nkso, la algoritmo unue provas surmeti sur 
ĝin la pli informriĉan dekstran skemon [Xano]Subs, konstatas malkongruon 
kun la celtabulo (pro manko de la vosto ano en sfi nkso), due provas surmeti 
la maldekstran skemon, sukcesas, kaj diras: brile, ni rajtas fari derivon de 
maldekstre dekstren kaj produkti la liveraĵon sfi nksano. 

La dua ebla procedo estas ke la algoritmo trafas la celtabulan vorton 
sfi nksano kaj provas surmeti la pli informriĉan dekstran skemon [Xano]Subs. 
Bonege, aperas perfekta kongruo. La algoritmo nun efektivigas derivon de 
dekstre maldekstren, akuŝante la vorton sfi nkso.

Nun rimarku ke la algoritmo neniel rajtas uzi VFS 4 por surmeti la 
maldekstran skemon [Xo]Subs sur la celtabulan vorton sfi nksano kaj de tie derivi 
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la pluan vorton *sfi nksanano! Kial ĝi ne rajtas tion fari? Ĉar tia apliko rompus 
la konvencion sur kiu baziĝas la tuta procedo – la konvencion ke oni devas 
unue provi la pli informriĉan el la skemoj. Kaj de kie devenas la sankteco de 
tiu kutima praktiko? De la principo ke, kiam ajn du reguloj aŭ rutinoj – unu 
pli larĝa kaj la alia pli mallarĝa – rivalas pri la traktado de iu celtabulo, la 
arkitekturo de la homa lingvo donas prioritaton al la pli mallarĝa. (Legantoj 
konantaj la juron rekonos ĉi tie ion paralelan al vaste konata jura principo 
same donanta prioritaton al la pli specifa el du konkurencantaj leĝoj.) 

Vidu, ni ĵus derivis la strategi-ombran teoremon. Ĝuste la maleblo derivi 
vortojn kiel *sfi nksanano, *fruktististo, *fl orististo, *vazlavejejo estas la empi-
ria enhavo de tiu teoremo.3 Vi ĵus sekvis la ŝtupojn de nia demonstro ke 
tiu maleblo sekvas el fundamentaj formalaj ecoj de la arkitekturo de la 
morfo logio. La unua paŝo survoje al la ĉeftemo de la referaĵo – la intensiga 
ripeto vidata en ekzemploj kiel problemeteto, polverero – estas simple klarigi 
kiamaniere tiuj derivaĵoj ĉirkaŭiras la strategi-ombran teorion por povi 
entute ekekzisti. 

Vi ja ne imagas ke efektive estos simple.

Kaj tamen aperas afi ksaj ripetiĝoj

Por pluiri sen konfuzoj, ni devas fari rigoran distingon inter la strategi-
ombra teoremo kiel formala rezulto kaj la empiriaj faktoj lingvaj kiujn ni 
rigardas kiel konfi rmon de tiu teoremo. Pro formalaj kialoj, la teoremo kiel 
fortika rezulto ja ne estas forgestebla. Se ni rimarkos iujn vortojn esceptajn 
– kiuj do ŝajnas empirie malkonfi rmi ĝin – tiam ni devos fasoni por ili 
klarigon kiu konservas la teoremon mem kiel rezulton. Ne nur la fenomeno 
kiun ni baptis intensiga ripeto (vortoj kiel problemeteto, polverero) liveras tiajn 
esceptojn. Malpli esoterajn esceptojn ni renkontas ĉe prapraavo, prapranepino. 
Estas konvene komenci ĉe tiuj ĉi.

Por formale ebligi la ekziston de tiuj esceptaj vortoj, nia modelo Plen-Vorta 
Morfologio estas devigata, apud la evidenta strategio VFS 5 (respondeca pri 
la ordinaraj praavo kaj pranepino), proponi la specialajn kromstrategiojn VFS 
6, 7 ktp. Ĉi tiuj ĉirkaŭiras la strategi-ombran teoremon, sed laŭ multekosta 
vojo kiu – ĝuste pro la efi ko de la sama teoremo – por ĉiu pluderivaĵa nivelo 
kiel praprapraavo devas aldoni plian kromstrategion:

3 Oni memoru ke ne la manko de seman kaj interpretoj fortenas ujn vortojn de la dire-
bleco. Pri la seman ko de sfinksanano, fruk s sto, floris sto ni jam klarigis, surbaze de 
specifaj imagitaj kuntekstoj. Kaj evidente vazlavejejo, se la vorto ekzistus, signifus domon 
kiu enhavas grandan nombron da vazlavejoj.
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5 [Xo]Subs  [praXo]Subs

6 [praXo]Subs  [prapraXo]Subs

7 [prapraXo]Subs  [praprapraXo]Subs

Se en ludo kun infanoj vi starigos la konvencion ke oni rajtu apud antaŭhieraŭ 
diri ankaŭ vortojn en la serio antaŭantaŭhieraŭ, antaŭantaŭantaŭhieraŭ ktp, 
tiam morfologo okupiĝanta pri via lude larĝigita deriva sistemo devos starigi 
kromstrategiojn analogiajn al 6 kaj 7. Por ŝpari la spacon kaj la tempon, mi 
lasas la formuladon de tiuj kiel fakultativan ekzercon por vi.

Ni do konstatas ke por tajlori la formalan sistemon al escepte permesata 
afi kso-ripetiĝo – kiu montriĝas empirie aperanta kaj do inkluzivenda en 
seri oza priskribo de la faktoj – oni estas devigata enŝalti multekostan aparat-
eron. Tiu ĉi paŝo kongruigas la modelon kun la fenomeno, sed neniel helpas 
klarigi la fenomenon mem. Se la homa lingvo principe ne volas ke la afi ksoj 
ripetiĝu, kial do ĝi en iuj niĉoj allasas tiun malpreferatan fenomenon? Kion 
diri pri la koncernaj niĉoj?

Sundar Sarukkai (en persona komunikiĝo en 2008) komentis ke la escep-
toj rimarkitaj de mi aspektas kiel importaĵoj el la matematiko en la homan 
lingvon, kaj ke en ĉiu tia escepto oni vidas ekzemplon de la principo ke 
la malekvacio a > b ekvivalentas al la malekvacioj a >> b, a >>> b ktp. 
Alidire, la escepto koncernas ĝuste tiajn operaciojn por kiuj validas diri 
ke duobligo, triobligo ktp de la operacia simbolo lasas la tutan formulon 
enhave senŝanĝa. Sarukkai sugestis ke – diference de la matematiko, kiu 
ne surmetas konotacian pluson sur la denotacian enhavon de la formuloj 
– la homa lingvo semiotike ekspluatas la eblon duobligi aŭ pliobligi la 
koncernan operaci-esprimon. Alie dirite, Sundar hipotezis ke la sistemo kiel 
pura aparato devas trakti la skemojn praXo kaj prapraXo kiel egalvalorajn. 
Ĝi do formale ne rajtas permesi tion kion ni empirie konstatas – nome tion 
ke prapraavo signifas patron de praavo, ktp.

Kial tamen la lingvaj denotacioj estas empirie tiaj ĉi? 
Laŭ mia Sarukkai-inspirita priskribo, ene de la formala arkitekturo de la 

homa lingvo, la semiotiko aldonas konotacian pluson al la plurobla uzo de 
la afi kso pra. La pluso tiel refraktas la sisteme liverotajn denotaciojn ke la 
homa lingvo (kies ĝeneralajn principojn Esperanto ĉi tie ekzemplas) ligas la 
vorton prapraavo kun la senco “patro de praavo,” la vorton praprapraavo kun 
“patro de prapraavo“ ktp. Same estas pri la ripetiĝo de la prefi kso antaŭ en 
la alia ekzemplo.

Pli frue mi nomis ĉi tiajn afi kso-ripetojn “malesoteraj,” do malpli misteraj 
ol la intensigaj afi kso-ripetoj ĉe polverero aŭ problemeteto, la temo kiun ni nun 
ektraktos. Per la epiteto “malesotera” mi celis emfazi la fakton ke vortojn kiel 
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prapraavo aŭ antaŭantaŭhieraŭ la tradicia vorterisma teorio povas rekte klarigi 
sub la standardo de la senckunmetisma doktrino. Tiu klarigo atribuas onajn 
sencojn al la vorteroj kaj kombinas ilin per reguloj por liveri la kunmetaĵan 
sencon de la plena vorto. Male, tiu stilo de klarigado ne funkcias por polverero; 
ĉi tiu vorto por la plimulto el ni portas la sencon “tre malgranda polvero” kaj 
ja ne la senckunmetisme atendatan interpreton “ero de polvero.” Ĉe la vorto 
problemeteto, la vorterismo ne facile trovas metodon por sisteme kombini la 
kontribuojn de la du aperoj de et al la senco de la plena vorto. 

Kial mi asertas ke la vortilismo pli bone fartas rilate al la nun diskutataj 
fenomenoj – la “esotera” intensiga afi kso-ripetado ĉe problemeteto, polverero 
kaj la “malesotera” afi kso-ripetado (“klasika,” ĉar kongrua kun la ortodoksa 
senckunmetismo) ĉe prapraavo, antaŭantaŭhieraŭ?

La aserton mi bazas sur la fakto ke la vorterisma doktrino pelas siajn 
uz antojn serĉi ian netan diferencon inter la esotera kaj klasika fenomenoj 
ĉe la vorteroj aperantaj en la du ekzemplo-faskoj. Tio signifas, konkrete, 
serĉi iajn distingajn ecojn ĉe la supozinde “esoteraj” afi ksoj er kaj et – kiuj 
sur la koncernaj aksoj diferencu disde la supozinde “klasikaj” elementoj pra 
(afi ksa) kaj antaŭ (prepozicia sed afi ksrola). Se la vorteristoj ne eldetektivos 
trajto-identige priskribeblan kontraston inter la du vortero-klasoj el kiu 
eblos derivi la observeblajn efi kojn, tiam ili sentos sin ĝenataj ne trovi 
solvo-ŝlosilon konforman al sia doktrino. Sekve, ili deklaros la problemon 
netraktebla. 

Tian deklaron des pli rezolute subskribos tiuj vorteristoj kiuj krome 
rimarkos alian gravan fakton al kiu mi nun tiras vian atenton. Temas pri 
la fakto ke la “klasika” afi kso-ripetado libere allasas tri aperojn (aŭ pli) 
de la ripetataĵo – ekz tute senbare formiĝas la vortoj praprapraavo, antaŭ-
antaŭantaŭhieraŭ – dum la “esotera” fenomeno tion multe malpli volonte 
emas permesi. Oni apenaŭ, maloftege, nur per tre granda fortostreĉo per-
mesas al si diri ???polvererero, ???problemeteteto, eĉ kiam oni deziras esprimi 
egan intensecon. Mi vetas ke neniu pretos atribui tiun ĉi kontraston inter la 
esotera kaj klasika versioj de la afi kso-ripetado al iaj specifaj trajtoj ĉe kiuj 
la elementoj pra kaj antaŭ diferencus disde la elementoj er kaj et. Mi certas 
ankaŭ pri tio ke plilongigi la du elemento-listojn ne efi kos detrue sur la ĵusan 
rezonadon. Sed estas via respondeco revizori miajn certojn. Al vi restas la 
agrabla tasko plenumi vian devon. Dume, la rezonado ĉi tie pluiros al la 
posta ŝtupo.

Kiamaniere la vortilismo sukcesas pli bone farti ol la vorterismo vide al 
tiaj fenomenoj?

Pri eteta problemo en la Esperanta morfologio
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La intensiga ripetado: fenomeno semiotika

Kaj la vortilismo kaj la vorterismo kongruas kun la kredo ke la intensiga 
ripetado ĝenerale estas temo semiotike alirenda. Nur la semiotiko havas 
taŭgajn laborilojn por priskribi la rilaton inter la kerno de la lingva strukturo 
kaj la ikonecaj fenomenoj situantaj sur ĝia periferio. La ripetado de radikoj 
en plenplena, fojfoje, fi nfi ne evidente estas tiukategoria fenomeno. Sendube 
neniu lingvisto senigus sin je semiotikaj laboriloj fronte al la kontrasto inter 
la ofta vorto fi nfi ne kaj la malebla vorto *vinvine (en imagebla frazo kiel 
Nepre celebru la okazon vinvine!).4 Necesas apelacii al iaj principaj kriterioj por 
kompreni kial fi ne estas pli taŭga objekto ol vine por la intensiga ripetado. 
Nur la semiotiko liveras tiajn kriteriojn.

Tial, sen tuj lanĉi enketon inter trimil esperantistaj lingvistoj kaj fari sta-
tistikan analizon, vortilisto kiel mi rajtas apriore supozi ke pli-malpli ĉiuj 
esperantologoj, eĉ la vorterista plimulto inter ni, pretas rigardi la intensigan 
ripetadon kiel semiotike pritraktendan ankaŭ ĉe problemeteto kaj polverero. 

El tiu neceso enplekti la semiotikon, tamen, ni ne rajtas salti al konkludo pri 
foresto de gramatika dimensio en la analizo. Por pli klare kapti la konceptojn 
pri kiuj temas, konsideru la pluralon en la indonezia. La substantivoj en tiu 
lingvo formas pluralon per duobligo. De la singulara lemari “ŝranko” ni 
formas la pluralon lemari lemari “ŝrankoj.” Evidente ni havas aferon kun 
principoj semiotikaj ĉi tie. Nombron pli grandan ol unu la indonezia grama-
tiko esprimas ikonece, per du ekzempleroj de la substantivo (la sistemo 
donas al la nombro du la taskon reprezenti ĉiujn nombrojn pli grandajn ol 
unu). Ni devas tamen en la strukturan priskribon de la indonezia morfologio 
meti nian konstaton ke la duobligo de la substantivo funkcias kiel indikilo 
– semiotike motivita, sed tamen konvencia kaj do aparte lernenda indikilo – 
de la gramatika trajto Pluralo.

Alidire, kiam ni aŭdas lemari lemari saya “miaj ŝrankoj” en iu konkreta 
frazo Lemari lemari saya tidak mahal “Miaj ŝrankoj ne estas multekostaj,” ni 
ne hastu serĉi en tiu frazo semiotikan konotacion. Ni agnoskas ke faktoro 
semiotika motivas la uzon de la duobligo en la indonezia morfologio por 
esprimi la pluralon. Konsentite ke tiun angulon de la morfologio de tiu 
lingvo ni tial etikedas kiel malpli arbitran, pli motivitan, uzante la vortojn 
“arbitra” kaj “motivita” en la senco kiun ni heredis de la klasika strukturismo. 
Tamen la sintakso de nia frazo inkluzivanta ekzemplon de tiu uzo pure kaj 
nure enŝaltas la morfologion de la lingvo. La substantivan sintagmon en tiu 
banala indonezia frazo ni ja ne etikedu kiel suke ikonecan. 
4 Ne volante tedi vin entekste, mi ŝovas al piednoto la taskon diri denove ke oni kompren-

eble permesus al si diri ion an en marĝena situacio, ekster la gamo kiun la plimulto de la 
lingvouzantoj rigardas kiel normalan. Volante fes , homoj permesas al si petole elbuŝigi 
sufiĉe strangajn vortojn, kiujn la kunfestantoj same allaseme akceptas.

Probal Dasgupta
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Pure kaj nure en nia antaŭĵusa Esperanta frazo jes estis suke ikoneca; 
kaj grandioze ekzemplis la sukan ikonecon la ŝekspira frazo Tomorrow and 
tomorrow and tomorrow / creeps in this petty pace from day to day.5 Komprenu kial 
tiuj ripetoj (cetere bezonantaj la konjunkcion kiel cementon) tuj kalkuliĝas 
ikonecaj en Esperanto aŭ la angla. Temas pri tio ke ĉi tiuj lingvoj, malkiel 
la indonezia, ja ne instalis semiotike motivitan morfologian rimedon por la 
pluraligo. Tial la rimedo de ripetado ne reduktiĝis al pasiva rutinaĵo en ilia 
gramatiko. Ĉi tiuj lingvoj do retenas tiun rimedon kiel semiotike aktivan 
disponaĵon rande de sia gramatiko. Ili tial povas libere enŝalti la sukan 
valoron de la elemento-ripetado. 

La vojo de la referaĵo atingis punkton treege proksiman al la vortilisma 
solvo al nia ĉefdemando. Nia solvo situas inter la tute libera retorikaĵo 
aperanta en la Esperanta pure kaj nure kaj la plene mallibera gramatikaĵo 
konstatebla en la indonezia lemari lemari. Kiamaniere tio funkcias?

Por ke vi plene komprenu la formalan enhavon de nia hipotezo, mi 
propedeŭtike klarigu ke la VFS-aparato, kvankam ĝi preskaŭ ĉiam agas 
nur en la leksiko por trafi ki inter la maldekstraskemaj kaj la dekstraskemaj 
vortoj, tamen esceptokaze – irante laŭ vojo ikoneca, semiotike motivita – foje 
plenumas siajn operaciojn realtempe, dum la formado de la dirota frazo. Ĉi 
tiun periferie situantan kapablon de la vortilisma arkitekturo mi pli frue uzis 
(Dasgupta 2003); interesiĝantoj estas petataj studi tiun referaĵon por revizori 
la sendependan empirian konfi rmitecon de la nun uzota rimedo.

Jen do la solvo – tezi ke la esoteraj formoj ekzemplas la realtempan uzon 
de VFS 8 kaj 9 (kaj aliaj similaj strategioj):

8 [Xero]Subs  [Xerero]Subs

9 [Xeto]Subs  [Xeteto]Subs

Ĉiun strategion kiu rajtas tiel roli la aparato devas provizi per aparta bileto 
tiucela; mi ne proponas ĉi tie senbezonan notadon por la biletoj. Kiel ni 
jam vidis ĉe la malesotera ripetado (bv reiri al VFS 5, 6, 7), la vortilisma 
morfologio ne esprimas sian rimedo-ŝparemon per la malmultigo de specifoj. 
La substancisma laborsistemo, ene de kiu la vortilisma morfologio nomata 
PVM estas provinco, emisias la necesajn biletojn kaj praktikas la aŭsterecon 
en la principaro de la lingvoteorio egidanta la biletojn. Elementojn de tiu 
teorio vi trovos ĉe Singh & Starosta (2003) kaj pluaj referencoj tie menciitaj.

5 Macbeth, V.5.19-20, permesu ke mi on citu sen aparta referenco, ne gravas kiun eldonon 
vi konsultos por kontroli. La frazon mi fuŝtradukas kiel “Morgaŭo kaj morgaŭo kaj morgaŭo 
/ tralamas tra la tagoj de la mondo.” Mi estas nek Kalocsay nek Tonkin; oni aŭtomate indul-
gos min.

Pri eteta problemo en la Esperanta morfologio
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Ĉu mi serioze asertas ke la vorteristoj ne trovos en sia kadro taŭgajn 
ilojn per kiuj paŭsi miajn movojn? Sur kio mi bazas la daŭran kredon ke la 
vortilismo pli bone solvas nian problemon?

Sur jenaj faktoj: kvankam de longege Esperanto nutras la konatajn 
dombestojn fi nfi ne kaj plenplena, kaj kvankam de same longege nia kara 
lingvo uzas la elementojn -fi ne kaj -plena kiel vortofi najn vostojn, tamen – sen 
ke iu tion rimarku – neniu serioza uzanto de nia lingvo venis al la ideo diri 
Ni plenumos tiun tagorderon nur jarfi nfi ne, aŭ Ĉiuj rotarianoj estas amplenaj sed 
s-ino Ikso estas vere amplenplena. La vortilismo jam dekomence nete distingas 
verajn vortojn kiel fi ne kaj plena disde la supozataj konsisteroj “-fi na” 
kaj “-plena” en jarfi ne kaj amplena. Tial estas bagatela tasko por vortilisto 
prezenti priskribon kiu klarigas la strangecon kaj neuzatecon de jarfi nfi ne kaj 
amplenplena – kaj kiu licencnivele permesas tiajn deviojn pro la intima ligiteco 
inter la substancismo kaj la semiotiko. Se iu vorteristo efektive montros sian 
doktrinon egala al la vortilismo ĉi-rilate, mi ĉi-pere promesas tuj konvertiĝi 
al la versio de vorterismo predikata de tiu korifeo ankoraŭ nekonata al mi.

Mi fi nas per malspecifa danko al la seula publiko kiu en 2017 pacience 
trasidis mian surpodian prezenton de praversio de la ĉi-supra rezonaĵo, kaj 
per persona danko al Humphrey Tonkin, kiu sola en tiu salono tuj rimarkis 
ke mi populisme provas plaĉi al la publiko per trosimpligo de miaj veraj 
pensoj, kaj kiu petis ke mi prefere malkaŝu la pli rafi nitan rezonfadenon. Jen 
la rezulto de tiu lia peto. Mi esperas nur ke li ne bedaŭros ke li tion petis.
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Planlingvoj kaj piĝinaj/kreolaj lingvoj:
Komunikiloj el la skribotablo aŭ pro 
bezono. Komparo de kelkaj aspektoj 

de esperanto kaj tokpisino

Resumo: Piĝinaj/kreolaj lingvoj estiĝas pro la neceso komuniki en sociaj 
situacioj sen komuna lingvo. Almenaŭ kelkaj planlingvoj estas kreitaj de 
siaj aŭtoroj por faciligi komunikadon inter homoj de malsimilaj denaskaj 
lingvoj. En la unua kazo do spontanee ekkreiĝas la lingvaj rimedoj kaj 
en la dua ilin konscie kreas la aŭtoro de la lingvo. Nia hipotezo estas, ke 
en ambaŭ situacioj similaj strukturoj rezultas. Por testi tiun hipotezon 
ni komparas la strukturon de tokpisino kun tiu de esperanto laŭ kelkaj 
principe ekonomikaj kriterioj por optimuma strukturo de la lingva 
sistemo: klareco kaj koncizeco, precizeco kaj fl eksemo kaj ankaŭ reguleco 
kaj oportuneco. Post klariga diskuto de la kriterioj kelkaj aspektoj de 
la leksiko, morfologio kaj sintakso de la du lingvoj estas komparataj. 
Ni povas konkludi, ke ili havas multe da similaĵoj, sed ankaŭ kelkajn 
diferencojn. Tamen, ne eblas forĵeti la hipotezon, ke la spontanee evo- 
luinta tokpisino kaj la konscie planita esperanto trovis similajn solvojn al 
la problemo ebligi efi kan komunikadon.

Ŝlosilvortoj: Planlingvoj; Piĝinaj/kreolaj lingvoj; Esperanto, Tokpisino; 
Optimuma strukturo de lingvaj sistemoj.

Planned languages and pidgin/creole languages: Means of communi-
cation from the writing desk or from necessity. A comparison of some 
aspects of Esperanto and Tok Pisin.

Abstract: Pidgin/creole languages are born out of the need to commu-
nicate in social situations without a common language. At least some 
planned languages are created by their initiators to facilitate com mu-
nication between people of different native languages. In the fi rst case, 
therefore, linguistic resources are spontaneously created; in the second 
one, the author of the language consciously creates them. Our hypothesis 
is that both situations lead to similar structures. In order to test this 
hypothesis, we compare the structure of Tok Pisin with that of Esperanto 
according to some basically economic criteria for an optimal structure of 
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the language system: clarity and conciseness, precision and fl exibility, 
as well as regularity and convenience. After a clarifying discussion of 
the criteria, some aspects of the lexicon, morphology and syntax of  the 
two languages are compared. We can conclude that they have many 
similarities, but also some differences. However, it is not possible to 
rule out the hypothesis that the spontaneously evolved Tok Pisin and 
the consciously planned Esperanto have found similar solutions to the 
problem of enabling effi cient communication.

Keywords: Planned languages; Pidgin/creole languages; Esperanto; Tok 
Pisin; Optimal structure of language systems.

Plansprachen und Pidgin-/ Kreolsprachen: Kommunikationsmittel aus 
dem Schreibtisch oder wegen Bedarfs. Ein Vergleich einiger Aspekte 
des Esperanto und des Tok Pisin.

Zusammenfassung: Pidgin-/Kreolsprachen entstehen wegen des Be-
darfs der Kommunikation in Begegnungen ohne eine gemeinsame Spra-
che. Zumindest einige Plansprachen sind von ihren Autoren erschaffen 
worden, um Kommunikation zwischen Menschen verschiedener Mutter-
sprachen zu erleichtern. Im ersteren Falle entstehen also sprachliche 
Ressourcen spontan; im letzteren Falle schafft der Autor der Sprache sie 
bewusst. Unsere Hypothese ist, dass beide Fälle zu ähnlichen Strukturen 
führen. Um diese Hypothese zu untersuchen, vergleichen wir die Struktur 
des Tok Pisin mit der des Esperanto mit Referenz zu einigen einfachen 
ökonomisch inspirierten Kriterien für das Sprachsystem: Klarheit 
und Knappheit, Präzision und Flexibilität sowie Regelmäßichkeit und 
Bequemlichkeit. Nach einer klarstellenden Erörterung der Kriterien 
werden einige Aspekte des Lexikons, der Morphologie und der Syntax 
der beiden Sprachen verglichen. Wir können schlussfolgern, dass viele 
Ähnlichkeiten vorhanden sind, aber auch Unterschiede. Es ist allerdings 
nicht möglich, die Hypothese auszuschließen, dass das spontan entwi-
ckelte Tok Pisin und das bewusst geplante Esperanto ähnliche Lösungen 
zum Problem, effi ziente Kommunikation zu ermöglichen, gefunden 
haben.

Schlüsselwörter: Plansprachen; Pidgin-/Kreolsprachen; Esperanto; Tok 
Pisin; Optimale Struktur des Sprachsystems.

Planlingvoj kaj piĝinaj/kreolaj lingvoj...
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1 Enkonduko

En tiu ĉi eseo ni rigardos lingvon el la komunika vidpunkto. Kompreneble 
lingvo havas multe da funkcioj, ne nur komunikajn. Eble la plej grava estas 
la identeca funkcio. Identeco kaj kulturo estas tre proksime ligitaj al lingvo. 
Tamen kelkaj lingvoj estiĝis pro la neceso de komunikado. Tiaj lingvoj estas 
la tiel nomataj piĝinaj lingvoj. Ili estiĝas en sociaj situacioj, kiam homoj 
kun malsamaj lingvaj repertuaroj kuniĝas kaj devas komuniki. La vortaron 
ofte oni transprenas de unu lingvo, tre ofte de lingvo kolonia aŭ altstatusa 
(supertavola aŭ superstrata), kaj ĝi adaptiĝas sub la infl uo de la denaskaj 
lingvoj de la parolantaro, precipe fonetike. La gramatika strukturo, tamen, 
ĝenerale estas derivita de la lingvoj de la parolantaro de la malaltstatusaj 
lingvoj, la subtavolaj aŭ substrataj lingvoj. Ebla hipotezo estas, ke en tia 
situacio analiza reguleco ludos gravan rolon por la gramatikaj reguloj.

Alifl anke, ekzistas tiel nomataj planlingvoj, kiuj estiĝis ĉe la skribotablo 
de iniciatanto de la lingvo. Ties celo ofte estas krei “simplan” lingvon, kiu 
estas facile lernebla kaj per kiu eblas facile komuniki ĉe homoj de malsimilaj 
denaskaj lingvoj. La vortaro de la planlingvoj en multaj kazoj baziĝas sur 
komunaj vortaroj de la celataj lingvogrupoj. La vortprovizo povas esti draste 
reduktita al malmultaj vortradikoj, kiuj kombineblas por krei parton de la 
leksiko. Por eŭropano tio ĝenerale signifas uzi latin- kaj grekdevenajn vortojn 
por la baza vortaro. La gramatika strukturo povas esti draste reduktita al 
analiza reguleco.

Tiuj du ĝeneralaj priskriboj ŝajne taŭgas por priskribi la piĝinan/ kreolan 
lingvon tokpisino kaj la planlingvon esperanto. Oni povas diri, ke tokpisino 
estiĝis pere de spontanea malcentriĝinta procezo, kaj esperanto pere de 
planita centrigita procezo. Interesaj demandoj estas, ĉu la du procezoj 
estas optimumigitaj laŭ iu kriterio, kaj ĉu la du procezoj kondukis al simila 
rezulto. Ekonomikisto tentiĝus metafore kompari la du procezojn al bonfarta 
ekonomiko kaj la merkato. Centra rezulto de ekonomika teorio estas, ke 
bone funkcianta merkato produktas socian ordon, kiu estas optimuma (laŭ 
la kriterio de Pareto), kaj ĉiu optimumigita socia situacio povas esti realigita 
pere de funkcianta merkato.1 Tiu ĉi studo do levas la hipotezon, ke la 
spontanea interago de individuoj en senpera kontakto kondukas al lingvo-
sistemo, kiu similas al planita optimumigita sistemo elpensita de lingvo-
kreanto serĉante optimuman komunikadon. Por testi la hipotezon ni uzos 
kiel ekzemplon tokpisinon kaj esperanton. Kompreneble unu ekzemplo ne 
sufi ĉas por fari hipotezon kredinda aŭ pruvi ĝin falsa. Ni povas nur levi la 
demandon kaj klopodi montri la vojon al plia esploro. 

1 Kelkaj pliaj supozoj koncerne la pon de bonoj ankaŭ necesas.

Bengt-Arne Wickström
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 2 Optimuma komunikado

Jam ekzistas vico da studoj pri optimumigo de komunikado. Pri la strukturo 
de piĝinaj kaj kreolaj lingvoj vidu ekzemple Ansaldo (2017), Gelderen (2004), 
Good (2012), Good (2015) aŭ Parkvall (2008). Nash (2014) donas komparon 
inter la strukturoj de aro da piĝinaj kaj kreolaj lingvoj. Optimumigon en 
planlingvoj analizas inter aliaj Chiari (2007), Gobbo (2017) kaj Lo Jacomo 
(1989). Heil (1999), Liu (2001a), Liu (2001b), Mühlhäusler (1992) kaj Philippe 
(1991) komparas la strukturon de piĝinaj aŭ kreolaj lingvoj kun tiu de 
planlingvoj. Ankaŭ la socilingvistikaj aspektoj estas diskutataj de kelkaj el 
ili.

Ni prezentos ĉi tie kelkajn ekonomike inspiritajn kriteriojn por optimum-
igo. Ekonomikisto scias, ke optimumo ĝenerale signifas kompromison inter 
multaj dezirindaĵoj, ofte karakterizeblaj kiel kostoj kaj utilo. Unufl anke 
oni volas ŝpari penon sed alifl anke senerare komuniki. Peno povas signifi  
streĉon en uzo. Oni do volas senstreĉe senerare komuniki. Kelkaj aspektoj 
de komunikado estas klareco, precizeco, reguleco, koncizeco, fl eksemo 
kaj oportuneco. Tiuj dezirindaĵoj tamen ofte kontraŭas unu la alian. Tiuj 
celkonfl iktoj estas temo por tiu ĉi sekcio.

 2.1 Klareco kontraŭ koncizeco

Klareco tipe esprimiĝas per redundo. Ju pli da redundo, des pli facile 
komprenebla estas eldiro. Tamen redundo signifas penon en la produkto 
de la esprimo, kaj ju pli da redundo des pli da peno por la parolanto. 
Optimumiganta parolanto do serĉas kvanton da redundo donante ekvilibron 
inter la du fortoj klareco kaj koncizeco. Rigardu la belajn heksametrajn liniojn 
de Goethe:2

2 Mi redonas ĝin en la originala ortografio de Goethe, ĉar u kun frakturaj liter poj bone 
ilustras la argumentojn de u ĉi sekcio. Tiu liter po ĝenerale estas pli bone adap ta al la 
germana fone ko kaj kelkaspekte pli konciza ol la moderna “an kva” liter po nun uzata 
kaj kelkaspekte pli klara ol ĝi. En la ekzemplo la koncizeco troviĝas en la grafemoj < kaj 
, kiuj en an kva liter po hodiaŭ fariĝas po du grafemoj (ch kaj ff). En la fraktura skribo 
troviĝas multaj al unugrafemaj ligaturoj, kiuj senpere korespondas al germanaj fonemoj, 
ekzemple >, , ß, el kiuj hodiaŭ ĝenerale nur “ß” estas uzata kiel unugrafema signobildo en 
la pografio. La uzo de ligaturoj do signifas koncizeco. La uzo de la funkcie malsimilaj  kaj 
s, ambaŭ ĝenerale skribataj kiel “s” en an kvaj liter poj, tamen montras plian klarecon, 
ĉar oni povas tuj diri, ĉu estas fino de silabo aŭ ne. Kompreneble alilingvanoj ne necese 
trovas la frakturan skribon helpema dum la lernado de la germana, kaj verŝajne pro o la 
naciista germana registaro la 3an de januaro 1941 forigis la frakturan liter pon de oficiala 
uzo, postulante nuran uzon de an kvaj liter poj.

Planlingvoj kaj piĝinaj/kreolaj lingvoj...
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Sorgsam brachte die Mutter des klaren, herrlichen Weines, 
In geschliffener Flasche auf blankem, zinnernem Runde,
Mit den grünlichen Römern, den echten Bechern des Rheinweins.3

Goethe (1814, p-oj 23–24)

En la unua linio estas markita la genitivo dufoje, en la dua linio la dativo 
trifoje kaj en la tria linio la dativo post la prepozicio mit kvarfoje kaj la 
genitivo dufoje. Sufi ĉus por ĉiuj esprimendaj informoj unufoje markita 
genitivo en la unua linio, unufoje markita dativo en la dua linio kaj unufoje 
markita genitivo en la tria linio. La dativon post la prepozicio mit en la tria 
linio tute ne necesus esprimi. La germana estas relative riĉa en redundo, kaj 
tio malmulte kontribuas al klareco.

Tiun redundon en la germana ni ankaŭ trovas en la konjugacio. Komparu 
la konjugacion de la verbo paroli en ses lingvoj en tabelo 2.1. En tri lingvoj, 
esperanto, la ĉina kaj la hispana, tute mankas redundo. En esperanto la 
persono esprimiĝas per persona pronomo, en la ĉina per persona pronomo 
kaj markilo de pluralo kaj en la hispana per sufi ksoj. En la (kolokva) franca 
same gravas la personaj pronomoj, sed la dua persono plurala estas dufoje 
esprimita, ankaŭ per superfl ua sufi kso (aŭ pronomo). En tokpisino pronomoj 
ankaŭ gravas, sed la triaj personoj estas markitaj per predikata markilo i. 
Tamen en la germana ni trovas redundon en kvar el la ses kazoj, duoble aŭ 
trioble markitaj per pronomoj, fonetika ŝanĝo de la radiko kaj sufi ksoj. Tia 
redundo nur minimume kontribuas al klareco de la eldiro.

3 Zorge alpor s patrino la klaran vinon mirindan, // En face ta botelo, sur brila plato el 
stano, // Kun la verdecaj romujoj, la veraj rejnvinaj kalikoj. (Traduko de la aŭtoro de la nuna 
ar kolo)

TABELO 2.1   La konjugacio de paroli en ses lingvoj

Bengt-Arne Wickström



—29—

En aliaj okazoj ĝi tamen estas preskaŭ necesa por doni klarecon. En 
la franca la tri vortoj ouï (aŭdita), oui (jes) kaj hui (hodiaŭ) hodiaŭ havas la 
saman elparolon. Pro tio estiĝis la redunda esprimo aujourd’hui (au jour de 
hui, dum la hodiaŭa tago), kiu estas tute klara. En la ĉina la vortoj “十” (dek) 
kaj “识” (scii) ambaŭ estas elparolataj /shí/. Do, por certigi la komprenon 
scii oni simple aldonis la vorton “认” (kompreni), elparolata /rèn/, al “识”, 
kaj hodiaŭ la ĉina vorto por scii estas “认识”, elparolata /rènshí/. Fakte, 
granda parto de la hodiaŭa ĉina vortaro estas formata laŭ tia ŝablono por 
eviti homofonion.
kl

zho

deu

ko

ILUSTRAĴO 2.1
La kompromiso 
inter klareco kaj 
koncizeco.

Ni do vidis, ke en multaj kazoj redundo je la kos-
toj de koncizeco povas konsiderinde plibonigi 
la klarecon kaj pro tio indas. En aliaj kazoj la kon-
tribuo de redundo estas neglektenda kaj pro tio 
super fl ua. Ni povas ilustri la kompromison inter 
klareco kaj koncizeco en malgranda diagramo; 
vidu ilustraĵon 2.1. La dekliva linio reprezentas la 
eblajn kompromisojn inter klareco kaj koncizeco; 
ni povas nomi ĝin efi kecfronto. Kie sur la efi kec-
fronto lingva trajto estas  optimuma, ne estas facile 
decidi, sed ĝenerale devas esti ie en la centro. 
Tro da koncizeco malfaciligas la komprenon kaj 
tro da klareco ne necesas, ĉar por parolanta kaj 
aŭskultanta homo la kunteksto multe helpas. Eble 

la stelo estas bona loko. La malkonciza germana lingvo kun la troa superfl ua 
redundo ne atingas la fronton. En la ĉina la redundo en la vortfarado metas 
la lingvon sur aŭ tre proksime al la fronto   rilate la vortfaradan trajton.

 2.2 Precizeco kontraŭ fl eksemo
En multaj lingvoj ekzistas terminoj, kiuj ne estas tre precizaj, kiujn oni en 
kazo de neceso povas precizigi. Komparu la vortojn landing (de aviadilo) en 
la angla, atterrissage en la franca kaj surteriĝo en esperanto. Se la aviadilo por 
fi ni la fl ugon ekhaltas sur akvo, en la franca, kaj analoge en esperanto, oni 
devas diri amerrissage. Laŭ mia kono ne ekzistas ununura simpla vorto en la 
franca, aŭ en esperanto, kun la signifo fi ni la fl ugon kaj halti. Kompreneble oni 
povas en la angla komuniki la sencon de ambaŭ francaj vortoj per aldono de 
on the ground aŭ on the water aŭ simile. La diferenco inter la du lingvoj tamen 
estas, ke en la angla oni normale povas komuniki la agon kun malpli da 
peno, uzante ĝeneralan terminon, ol en la franca, kie oni devas elekti inter 
du precizaj vortoj. La gajno en la franca estas pli preciza komunikaĵo, kiu 
kostas penon. En tiu ĉi kazo la precizeco en la franca estas deviga kaj la angla 
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estas pli fl eksema. Oni povus paroli pri neceso kaj sufi ĉo; en kazo de la angla 
sufi ĉas fl eksemo, en la franca necesas precizeco.

Ni trovas tiajn fenomenojn en multaj lingvoj kaj en multaj partoj de la 
lingva sistemo. En la sistemo tempo-modo-aspekto de esperanto regas 
granda fl eksemo. Normale necesas nur esprimi simplajn tempajn rilatojn, 
sed pli precizaj eblas en kazo de bezono. Aliaj lingvoj estas eĉ pli fl ekseblaj. 
En la ĉina ofte sufi ĉas diri sen peno “他买一本书” (li aĉetis/as/os libron). Se oni 
deziras plian precizecon, oni kun iom da peno aldonu markilon “了” por 
montri, ke la ago estas fi nita, “他买了一本书” (li estas/is aĉetinta libron), aŭ 
“今天” (hodiaŭ) por fi ksi la agon tempe, “今天他买一本书” (hodiaŭ li aĉetis/
as/os libron), aŭ aron de aliaj markiloj por tempo, modo kaj aspekto. En la 
kompromiso inter precizeco kaj fl eksemo la ĉina akceptas multe da fl eksemo, 
sed ankaŭ, kiel ĉiu lingvo, permesas grandan precizecon, se necesas, sed je 
kostoj de pli da peno. Sur la fl anko de deviga precizeco ni havas ekzemplon 
en la aspekta parto de la lingvosistemo de la angla: estas devige distingi 
inter esprimoj kiel yesterday, she bought a book (hieraŭ ŝi estis aĉetinta libron) kaj 
yesterday, she was buying a book (hieraŭ ŝi estis aĉetanta libron), kaŭzante penon 
ĉe la parolanto. En esperanto oni povas traduki ambaŭ anglajn esprimojn 
kiel hieraŭ ŝi aĉetis libron se la aspekto ne gravas por la rakonto; en la angla 
tio ne eblas: oni devas devige precizigi la aspekton.

Ankaŭ ĉi tie ŝajnas ke la optimumo kuŝas ie inter la du ekstremoj. Tro 
da precizeco ofte estas superfl ua, sed tro da fl eksemo en la lingva sistemo 
devigas la parolanton fari multe da decidoj dum la parola procezo kaj la 
aŭskultanton diveni multon de la kunteksto. En ilustraĵo 2.2 ni montras la 
kompromison en la kazo de la elaerigata aviadilo.
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 ILUSTRAĴO 2.2
La kompromiso 
inter precizeco kaj 
fl eksemo

2.3 Reguleco kontraŭ oportuneco

Por minimumigi la mensan penadon la parolanto 
povas konsulti regulajn ŝablonojn por formi 
vortojn aŭ fl eksiajn aŭ derivajn formojn de vortoj. 
Se la fl eksio fariĝas komplika kun ne-regulaj, sed 
mallongaj formoj, estas pli facile memorigi la fi nan 
produkton ol la regulon. Konsideru la germanan 
vorton sprechen (paroli), kiu en preterito havas la 
formon sprach. Se ĝi estus regula verbo, ĝi havus 
la formon sprechte*. Por lerni la formon sprach, 
necesas iom da peno unufoje, fi ksajn kostojn 𝐹, kiuj aldoniĝas al la kostoj lerni la morfemon 
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sprech. Poste, kiam oni uzas ĝin la ĉiufojaj variaj kostoj je ĉiu uzo 𝑣 estas 
relative malaltaj, ĉar la vorto estas mallonga kaj kuŝas preta en la cerbo. 
Komparu kun la vorto reden kun la sama signifo, sed kun la regula formo 
redete en preterito. La regula sistemo estas facile lernebla, kaj la parolanto 
iam devis lerni la morfemon red, kaŭzante malaltajn unufojan fi ksajn kostojn 𝑓, sed ĉiufoja uzo signifas enŝalti la cerbon por uzi la sistemon kaj aldoni 
-ete kaj elparoli pli longan, trisilaban vorton, kiu entute kaŭzas altajn variajn 
kostojn 𝑉.

La cerbo tamen malrapide kadukiĝas, kaj lernitaj aferoj devas esti 
renovigitaj de tempo al tempo. Do, ankaŭ la fi ksaj kostoj renoviĝas. La 
interesa afero tamen estas kiom ofte oni devas alfronti la variajn kostojn. 
Diru, ke dum periodo ĝis la renovigo de la fi ksaj kostoj, oni uzas vorton 𝑛-foje. Tiam por vorto kiel sprach uzata 𝑛 fojojn la tutaj kostoj estas:𝐾𝑛𝑒𝑟𝑒𝑔 = 𝐹 + 𝑛𝑣
kaj por vorto kiel redete: 𝐾𝑟𝑒𝑔 = 𝑓 + 𝑛𝑉
Ni povas kompari la kostojn de la du uzoj, kaj la kostoj de la uzo de  
regula verbo malsuperas la kostojn de la uzo de la neregula verbo se𝐾𝑛𝑒𝑟𝑒𝑔 ≤ 𝐾𝑟𝑒𝑔; 
tio estas, se 𝐹 + 𝑛𝑣 ≤ 𝑓 + 𝑛𝑉 
aŭ se:

 Do, se la vorto ofte uzatas, 𝑛 > 𝑛∗, estas pli efi ke uzi malregulan mallongan 
formon. Se ĝi relative maloftas, 𝑛 < 𝑛∗, la sistema regula formo donas la plej 
malaltajn kostojn. Ni povas do atendi, ke pli granda proporcio de fl eksioj de 
altefrekventaj vortoj havas neregulajn formojn ol de relative maloftaj vortoj. 
En multaj lingvoj ekzemple konjunktivaj verboformoj estas tute regule 
formitaj, dum multaj indikativoj havas neregulajn formojn.
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La sama principo kompreneble uzeblas pri 
kunmetaĵoj, ekzemple vagonaro kaj trajno, 
maldekstra kaj liva, malmulta kaj poka aŭ 
maljuna kaj olda. Ilustraĵo 2.3 montras la 
lokojn en la diagramo reguleco-oportuneco 
de la germana kaj esperanto rilate leksikon. 
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ILUSTRAĴO 2.3
La kompromiso inter 
reguleco kaj oportuneco

 3 Komparo inter esperanto kaj tokpisino

Nia baza hipotezo estas, ke per malsamaj procezoj planlingvo kaj piĝina/ 
kreola lingvo ambaŭ serĉas facilajn vojojn por komuniki. Ĉe planlingvo tio 
estas konscie farata dum la kreado de la lingvo per ties kreinto. En piĝina/
kreola lingvo tio spontanee okazas, kiam interparolantoj serĉas rimedojn 
por sin esprimi. Ĉi tie ni analizos kelkajn ekzemplojn komparante la 
planlingvon esperanto kaj la kreolan lingvon tokpisino (Tok Pisin). Ne endas 
priskribi esperanton en tiu ĉi revuo. Sufi ĉas diri, ke ĝi estis publikigita en la 
jaro 1887, kaj ekde tiam estas uzata kaj utiligata en preskaŭ ĉiuj domenoj de 
la vivo. Tokpisino havas pli-malpli la saman aĝon. Ekzistas unuaj mencioj 
de la mezo de la 19a jarcento kaj tekstoj ekde la 1880-aj jaroj. Ĝi estas hodiaŭ 
nacia lingvo en Papuo-Novgvineo kaj estas uzata en ĉiuj domenoj de 
moderna vivo. Tre proksimaj, parencaj lingvoj estas bislamo, nacia lingvo 
en Vanuatuo, kaj la pijina, parolata en Salomonoj. Du aliajn lingvojn oni 
ofte mencias, kiel membrojn de la familio, brokenon – la kreolan de Toreso 
– kaj kreolon de norda Aŭstralio; ili tamen lingvistike estas iom pli for de 
tokpisino ol la aliaj du.

Ekzistas grandega literaturo pri tokpisino, bislamo kaj pijino. Wurm k 
Mühlhäusler (1985), Verhaar (1990) kaj ankaŭ Tryon k Charpentier (2004) 
donas bonajn, abundajn kaj ĝeneralajn priskribojn de la piĝinaj/kreolaj 
lingvoj de Melanezio. La historio de bislamo troviĝas en Charpentier 
(1979), kaj Crowley (2004) produktis plenan gramatikon de la lingvo. En 
Mühlhäusler, Dutton k. Romaine (2003) oni trovas kolekton de 100 tokpisinaj 
tekstoj ekde la mezo/fi no de la 19a jarcento ĝis la 70aj jaroj de la pasinta 
jarcento. Gramatikon de tokpisino skribis inter aliaj Verhaar (1995), kaj Smith 
(2002) priskribas la evoluon de la hodiaŭa lingvouzo de denaskuloj. Tre bona 
vortaro de bislamo estas Crowley (2003). Volker (2008) estas konciza vortaro 
de tokpisino. Pli ampleksa, sed ne tiom aktuala vortaro estas Mihalic (1971).
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 3.1 Ĝenerala strukturo
Tokpisino estas ĝenerale izolanta lingvo sed kun kelkaj aglutinaj trajtoj. 
Esperanto, kiel ni scias, estas tre aglutina lingvo. Do, en la morfologia 
strukturo la du lingvoj ne tro diferencas. Ankaŭ en la sintaksa tipologio 
ili similas: ambaŭ estas ĉefe lingvoj subjekto-verbo-objekto. En esperanto 
la plej grandaj vortklasoj estas markitaj laŭ kategorio (kun o, a, i/as/is/os/u/
us kaj e/aŭ). Tokpisinaj vortoj ne estas tiel klare markitaj. Substantivoj estas 
tute ne markitaj. Adjektivoj kaj numeraloj (oni povus diri “modifantoj 
de substantivoj”) ĝenerale estas markitaj per sufi kso -pela, kaj verboj kun 
predikata markilo i en la tria persono kaj, se ili estas transitivaj, per sufi kso 
-im. Kelkaj tiaj verboj ankaŭ uzeblas kiel substantivoj, ekzemple askim 
= demando, pilim = sento kaj traim = klopodo. Gramatikaj funkcioj, kiuj en 
esperanto ĝenerale estas markitaj per sufi ksoj kaj prefi ksoj, en tokpisino 
esprimiĝas per izolitaj markiloj, ekzemple pluralo per ol aŭ progresa aspekto 
per i stap: ol meri i wok i stap = la virinoj estas/is laborantaj. En tokpisino, kiel en 
esperanto, la divido inter adjektivo  kaj verbo ne estas tre akra. Esprimoj kiel 
sista bilong em i naispela tru tomas = lia fratino vere tre belas, en kiu la predikata 
adjektivo naispela (bela) estas uzata kiel verbo – markita per i –, tre oftas.

Similaĵo inter la du lingvoj estas, ke netransitiveco kaj transitiveco ĉiam 
estas disaj – kaj en tokpisino preskaŭ ĉiam markitaj – kategorioj en ambaŭ 
lingvoj: kibung i kamap long ten klok = la kunsido komenciĝos je la deka horo kaj 
lapun i kamapim kibung long ten klok = la maljunulo komencos la kunsidon je la 
deka horo.

La vortaro de tokpisino ĉefe devenas de la angla, sed multe da radikoj 
oni prenis de indiĝenaj lingvoj de la regiono (ekz. amamas = ĝojo, binatang = 
viruso, kaikai = manĝi, pukpuk = krokodilo, tambu = tabuo, tumbuna = praparenco) 
aŭ havas germanan originon (ekz. beten = preĝi, boksen = boksi, dumekerl = 
stultulo, kese = fromaĝo, raus! = for!, segen = beno).1

En la cetero de tiu ĉi eseo ni selektos kelkajn trajtojn de la lingva sistemo 
por vidi, je kioma grado oni povas paroli pri komunika optimumigo laŭ la 
analizo en sekcio 2. Ni konscias pri la fakto, ke ni ne prezentas abundan 
priskribon de la lingvo. Ni selektis kelkajn partojn de la gramatika strukturo, 
kiuj laŭ ni gravas por komunikado. La plej granda manko certe estas, ke ni 
tute ne priparolas la fonologion. La diskuto koncentriĝas sur la morfologio, 
simpla sintakso kaj kelkaj aspektoj de la leksiko. La sintakso estas multe pli 
riĉa, ol kio troviĝas en tiu ĉi eseo. Per la prezentado ni volas doni instigojn 
por pliaj pli profundaj analizoj de la komplekseco de piĝinaj/kreolaj lingvoj 

1  De 1884 ĝis 1914 parto de Papuo-Novgvineo es s germana kolonio kun la nomo Bismarkaj 
Insularoj. Do, ĉefe pere de germanaj misiistoj la germana lingvo dum u tempo havis 
certan influon sur la indiĝenan popolon.

4

4
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kompare esperanton, kaj de la procesoj malantaŭ la evoluo de kaj piginaj/
kreolaj lingvoj kaj planlingvoj.

En la teksto ni ne donas fontindikojn de la pridiskutataj ecoj. Ili ĉiuj estas 
bone konataj kaj troviĝas en la gramatikoj aŭ vortaroj sur la literaturlisto, kie 
oni povas enprofundiĝi en ili, kaj en la esceptoj kaj varioj, kiujn ni prisilentas.

 3.2 Klareco kaj koncizeco
Pro la deviga akordo de nombro kaj kazo en substantivaj frazoj esperanto 
havas relative multe da redundo. En la frazo, Ŝi forigis la malgrandajn 
knabojn, kiuj estis revenintaj senkiale, la akuzativo estas dufoje kaj la pluralo 
kvarfoje markitaj. Tio tamen malmulte kontribuas al la klareco de la eldiro. 
Koresponda eldiro en tokpisino, Em i rausim ol bikpela manki i kambek nating 
pinis, estas tute klara sen iu ajn redundo. La akuzativobjekto estas markita 
unufoje per la fi naĵo -im, kiu informas nin, ke la verbo estas transitiva kaj la 
pluralo markitas unufoje per la pluralmarkilo ol. Ĉiu verbo estas markita 
po unufoje en ambaŭ lingvoj, per -is en esperanto kaj per i en tokpisino; la 
tempo ne estas markita en tokpisino, sed la perfekta aspekto estas markita 
po unufoje en ambaŭ lingvoj, -int- en esperanto kaj pinis en tokpisino.

En tiu ĉi kategorio tokpisino estas pli konciza ol esperanto. La akordiĝo 
en esperanto, kiu ne multe plialtigas klarecon kaj pro tio superfl uas, tre 
verŝajne estas infl uo de la naciaj lingvoj konataj de Zamenhof, ekzemple de 
la latina, la rusa, la pola, la franca, kaj iom malpli de la germana kaj la jida. 
Interesa demando estas, kial Zamenhof transprenis la akordiĝon de kazo kaj 
nombro en substantivaj frazoj el tiaj lingvoj, sed ne faris ion similan en la 
konjugacio de verboj, kie la fontolingvoj akordigas personon kaj nombron 
de subjekto kun la predikata verbo.

Ĉi tie tokpisino pli proksimiĝas al opimumo ol esperanto. Tio ilustriĝas 
en bildo 4.1e en sekcio 4.

 3.3 Precizeco kaj fl eksemo

Ĉe la substantivoj la markilo de pluralo ne ĉiam estas deviga en tokpisino. 
Ĝi do en tiu parto de la sistemo estas pli fl eksebla ol esperanto, kiu devige 
postulas markadon de pluralo ĉe pluralaj esprimoj. Do, en la deklinacio 
esperanto estas pli preciza ol tokpisino: vidu ilustraĵon 4.1a.
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 TABELO 3.1 
Personaj pronomoj en tokpisino

1

–
–
–
–
–
–
–
–

yu

ni (vi

vi
ni (tri sen vi)
ni vi)
ni (sen vi)
vi
vi (du)
vi (tri)
vi

(tri)

2

3

P

Male estas ĉe la pronomoj de tokpisino; vidu tabelon 3.1. Ĉi tie regas fl eksemo 
nur en la tria persono singulara, kie esperanto postulas grandan precizecon. 
Em povas montri al viro, virino aŭ objekto. Se precizeco gravas, oni povas 
diri em man por li, em meri por ŝi aŭ em ting por ĝi. Ĉi tie denove Zamenhof 
verŝajne estis infl uata de siaj lingvokonoj. Oni povas demandi, ĉu li estus 
farinta la samon, se li estus konanta la fi nnan aŭ hungaran?

Krom en la tria persono singulara tokpisino estas tre preciza rilate 
personajn pronomojn. Oni devige markas kvar nombrojn kaj en la unua 
persono du kluzemojn. Kie esperanto havas kvar pronomojn, tokpisino 
devige uzas 13! Tio certe ne estas optimuma; ĉi tie la infl uo de naciaj lingvoj 
kaj eble sociaj normoj sur tokpisinon ŝajnas esti tre forta. La formoj de la 
unua kaj dua personoj tamen estas perfekte regulaj kun la ekskluda unua 
persono mi, la inkluda yumi kaj la dua persono yu kaj la nombroj donitaj de 
-tupela, -tripela kaj -pela. (Komparu kun la ĉina en tabelo 2.1.) Ambaŭ lingvoj 
tamen troviĝas sur la efi kecfronto rilate tiun ĉi trajton, vidu ilustraĵon 4.1b.

En la sistemo de tempo, modo kaj aspekto en tokpisino abundas markiloj. 
Ili tamen tre ofte estas nedevigaj.

Tempo estas aŭ markita per adverbo kiel bipo = antaŭe aŭ per markiloj bai 
por futuro kaj bin por (relativa) pasinteco: mi bai stori hau mi bin statim wok 
belong mi long rises = mi rakontos, kiel mi komencis mian esploradolaboron, stori = 
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rakonti, hau = kiel, statim = komenci, wok = laboro, rises = esplorado. Tradicie la 
markiloj de tempo estas nedevigaj, sed ŝajne almenaŭ la markilo de estonteco 
bai estas hodiaŭ preskaŭ deviga. En esperanto tamen tute deviga estas la 
markado de simplaj tempoj, kaj pro tio ĝi malpli fl eksemas ol tokpisino.

En la markado de aspekto ambaŭ lingvoj estas relative fl eksemaj kun 
nedevigaj markiloj en tokpisino kaj nedevigaj morfologiaj sufi ksoj kaj 
prefi ksoj aŭ adverboj en esperanto. Vidu tabelon 3.2. La du lingvoj estas tre 
similaj en tiu parto de la lingvosistemo kaj en ties fl eksemoj.

Por esprimi modon la lingvoj ankaŭ tre similas. Ambaŭ ĉefe uzas modajn 
helpverbojn, kiuj povas esprimi permeson (ken = rajti), deziron (laik = voli), 
devon (mas = devi), kapablon (nap/inap = povi) aŭ scipovon (save = scipovi). 
Esperanto aldone povas uzi -u kaj -us kiel modajn markilojn. Tokpisino 
markas la korespondajn esprimojn sintakse.

Ĉar esperanto devige esprimas tempon, ĝi estas iom malpli fl eksema ol 
tokpisino rilate tempon, sed rilate modon kaj aspekton ambaŭ lingvoj estas 
tre fl ekseblaj kaj alproksimiĝas al optimumo, vidu ilustraĵon 4.1c. 

ripeta

pinis
i stap

i save

stat

i i

i i stap
i

i save
i
i stat

i i
i pait i i

tiu ade

i

 TABELO 3.2 
Markiloj de aspekto

 3.4 Reguleco kaj oportuneco
Se ni ignoras la esperantajn formojn kiel panjo = patrineto aŭ Miĉjo = Mikaeleto, 
en la morfologio esperanto estas tre regula kaj tokpisino iom malpli. Fakte 
ekzistas apenaŭ fl eksio en tokpisino. Nur du sufi ksoj, la fi naĵoj -im, kiu 
montras transitivecon, kaj -pela, kiu kreas modifantojn de substantivoj, povas 
esti nomitaj fl eksiaj: vidu tabelon 3.3.

La sufi kso -im preskaŭ ĉiam necesas por esprimi transitivecon. Ekzistas 
nur malmultaj vortoj kiel kaikai, kiuj havas du transitivajn signifojn, unu kun 
kaj unu sen -im. En esperanto la sufi kso -ig ofte havas la saman funkcion kiel 
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-im, sed tokpisino estas multe pli konsekvenca ol esperanto. Esperanto estas 
multe malpli regula ĉi tie sen gajni ion ajn pro oportuneco.

Ni ankaŭ notas, ke -pela estas deviga, se la vorto estas atributo, sed kiel 
predikato ĝi ĉe kelkaj vortoj estas deviga, ĉe aliaj ne deviga kaj ĉe kelkaj 
malpermesata iom depende de la gramatika klaso de la radiko, sed baze 
arbitra. Ĉi tie esperanto estas multe pli regula ol tokpisino, kiu tamen ne 
estas pli oportuna pro la arbitreco. Vidu ilustraĵon 4.1ĉ.

Ekzistas multaj derivaj sufi ksoj en tokpisino, de kiuj nur kelkaj estas 
relative regulaj, sed antonimoj ofte konstruiĝas regule per prefi kso no- kiel 
en esperanto kun mal-. Vidu tabelon 3.4. Ĝenerale tokpisino tamen simple 
transprenis multajn derivitajn vortojn senpere de la angla. Pro tio ĝi estas pli 
neregula ol esperanto kun ties granda aro da sufi ksoj kaj prefi ksoj. Ni tamen 
povas vidi en la tabelo, ke kelkaj regule derivitaj esprimoj en tokpisino 
korespondas al neregulaĵoj en esperanto (aŭtoro, advokato). 

En la leksiko de ambaŭ lingvoj ni trovas multajn similspecajn kunme- 
taĵojn; vidu tabelon 3.5. Tokpisino tamen ofte uzas parafrazojn. Kelkaj 
troviĝas en tabelo 3.6. La sistemo de esperanto estas aŭ pli regula aŭ pli 
oportuna. Tokpisino certe kun la tempo importos pli mallongajn kaj 
oportunajn terminojn de aliaj lingvoj (ĉefe de la angla).

 TABELO 3.3 
Uzu de la fl eksiaj sufksoj -im kaj -pela
(d = derviga, n = nedeviga, m= malpermesita)

radiko signifo esprimo traduko uzo

raus!
stat
ain
strong
bihain
kaikai
kaikai
tu
pat

for!

fero
forto

du
dika

rausim
statim
ainim
strongim
bihainim
em i kaikai kaukau
dok i kaikaim mi
tupela meri
lapun i pat(pela)
patpela lapun
manki i strongpela
strongpela manki
pukpuk i doti
dotipela pukpuk

forigi

glatigi

sekvi
li bataton
la hundo mordis min
du virinoj
la maljunulo dikas
dika maljunulo
la knabo fortas
forta knabo
la krokodilo malpuras
malpura krokodilo

d
d
d
d
d
m
d
d
n
d
d
d
m
d

strong forto

doti

dik i if i t d k

dotipela pukpuk malpura krokodilo d
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 TABELO 3.4 
Du derivaj sufksoj -a kaj -man kaj prefi kso no-

tis
rait

visit

sin

save

instrui

diri

tisa
raita

visita

 TABELO 3.5 
Kelkaj kunmetaĵoj

 TABELO 3.6 
Kelkaj parafrazoj
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Ĝenerale nek tokpisino nek esperanto estas optimumaj. En derivado esper-
anto estas pli regula ol tokpisono, sed oportuneco ofte mankas malgraŭ la 
ekzisto, sed poka uzo, de vortoj kiel eta, liva aŭ olda por tre oftaj konceptoj. 
En tokpisino ankaŭ oftas altfrekvencaj parafrazoj, sed iom post iom ili estas 
anstataŭigataj per pli mallongaj esprimoj. Ekzemple la markilo de futuro 
antaŭe estis baimbai, nun bai, sed en parola lingvo oni povas diri /bol i 
kam/ por bai ol i kam = ili venos. La adjektivo blinda povas esti ai i tudak = 
(kies) okulo malhelas aŭ no save lukluk = (kiu) ne povas vidi, sed ankaŭ aipas = 
(kun) blokita okulo, kaj la substantivo bremso povas esti aŭ kalabus bilong wil 
= malliberejo de la rado aŭ brek. En ilustraĵo 4.1d ni montras la pozicion de la 
vortaro de la lingvoj en la dimensioj reguleco-oportuneco.

 
 4 Konkludo

Estas multaj similecoj inter esperanto kaj tokpisino. La morfologia strukturo 
kiel lingvoj izolantaj/aglutinaj kontribuas al granda reguleco de ambaŭ 
lingvoj. En la gravaj dimensioj precizeco-fl eksemo ni trovas, ke ambaŭ 
lingvoj proksimas al la efi kecfronto en la trajtoj, kiujn ni esploris. Nenio 
estas superfl ua. En la deklinacio esperanto pro la deviga uzo de pluralo estas 
iom pli preciza ol tokpisino kaj en la pronomoj tokpisino estas multe pli 
preciza ol esperanto. En la verbofrazoj ili tre similas. La granda diferenco 
estas, ke esperanto devige markas tempon, dum tokpisino devige montras 
nur futuron. Aldone ni notas, ke ambaŭ lingvoj estas tre fl eksemaj sen perdo 
de precizeco pro tio, ke la sama vorto ofte povas funkcii en multaj vortklasoj, 
kie la klaso estas klare markita per sufi ksoj en esperanto kaj sufi ksoj aŭ 
sendependaj markiloj en tokpisino.

En la dimensio reguleco-oportuneco la oportuneco estas relative mal-
granda en ambaŭ lingvoj kun pli alta grado da reguleco, precipe en esperanto. 
Pro la sistemo de afi ksoj en esperanto tiu lingvo estas tre regula, sed multaj 
oftaj esprimoj estas superfl ue maloportune longaj en la deriva morfologio. 
La derivaj sufi ksoj en tokpisino ne estas tiom regulaj kiel en esperanto, 
sed ankaŭ en tiu lingvo multas maloportunaj esprimoj. Estas simile en la 
leksiko. Pro oftaj longaj parafrazoj tokpisino estas tre maloportuna. Neniu 
lingvo verŝajne troviĝas sur la efi kecfronto. Oni tamen povas observi 
ŝanĝojn en tiuj trajtoj, ekzemple pli ofta uzo de vortoj kiel liva, eta aŭ ege en 
esperanto kaj mallongigoj de kunmetitaj vortoj aŭ anstataŭigo de parafrazoj 
kun importitaĵoj en tokpisino. Tio movas la poziciojn pli proksimen al la 
efi kecfronto en diagramo 4.1d.
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Fine, pro la ofte superfl ua akordigo de nombro kaj akuzativo en esperanto ĝi 
estas iom superfl ue malkonciza kompare al tokpisino.

Ĝenerale ni povas diri, ke la hipotezon, ke la du lingvosistemoj estas rela-
tive parencaj laŭ la traktitaj kriterioj, oni ne povas forĵeti pro la indikoj en tiu 
ĉi eseo. Por fari la hipotezon pli kredinda tamen necesas pli profunda rigardo 
al la lingvosistemoj, ne nur de tokpisino kaj esperanto, sed al komunaj trajtoj 
de multaj kreolaj lingvoj kaj planlingvoj.

ILUSTRAĴO 4.1 
Relativaj posicioj de kelkaj trajtoj de esperanto kaj tokpisino laŭ 
precizeco/fl eksemo (pr/fl ), reguleco/oportuneco (re/op) kaj 
klareco/koncizeco (kl/ko)
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Gonçalo Neves

Ekesto, evoluo kaj estonteco de 
Historia Vortaro de Esperanto

Resumo: La Historia Vortaro (ĉi-sekve HV) estas ampleksa konkordanco 
de la tuta lingvouzo de Esperanto dum difi nita periodo, en kiu 
dokumentiĝas, inter aliaj datumoj, la plej fruaj uzoj de ĉiu vorto, radiko, 
derivaĵo aŭ kunmetaĵo. HV estas do PIV-aspekta vortaro, tamen plejparte 
sen difi noj kaj kun rigora citaĵa referencaro. Per HV oni ekzemple 
ekscias ne nur, kiu-kiam-kie lanĉis la radikon am/, sed ankaŭ kiu(j)-
kiam-kie iniciatis ĉiun ĉi-radikan derivaĵon kaj kunmetaĵon (aminda, 
amindumi, enamiĝi, geamantoj, gastama, ktp). La 113-paĝa unua eldono de 
HV aperis en 2011 sub la titolo Historia Vortaro de Esperanto 1887-1888, 
plume de Gonçalo Neves. Por verki ĝin, la aŭtoro kronologie esploris 
ĉiujn skribitajn dokumentojn el tiu dujara periodo kaj metode registris 
ĉiujn vortojn kiuj aperas en ili. Post 2017 ankaŭ la germana esperantologo 
Bernhard Pabst kontribuis al la HV. Rezulte de tiu kunlaboro, aperis en 
2018 la 440-paĝa Historia Vortaro de Esperanto 1887-1889, kun aldono de 
dokumentoj aperintaj en 1889, kiel la zamenhofaj Vortaro Rusa-Internacia 
kaj Meza Vortaro Esperanto-Germana. La estonta evoluo de  HV dependos 
ne nur de la profesia okupiĝo de la aŭtoroj, sed ankaŭ de la intereso, kiun 
la verko vekos inter esperantologoj, leksikografoj kaj aliaj intelektuloj, kaj 
de eventuala apogo kunverka aŭ alispeca.

Ŝlosilvortoj: Vortaro; Lingvouzo; Historio de Esperanto; Zamenhofaj 
verkoj; Deknaŭa jarcento.

The origin, development and future of the Historia Vortaro de Esperanto 
(Historical Dictionary of Esperanto)

Abstract: The Historia Vortaro (HV) is an extensive concordance of the 
entire linguistic usage of Esperanto during a specifi c period, in which 
are documented, among other data, the earliest usages of every word, 
root, derivation or compound. HV, then, resembles the Plena Ilustrita 
Vortaro, but for the most part without defi nitions and with a rigorous 
list of citations. By means of HV one can discover, for example, not only 
who when and where launched the root am/, but also who when and 
where initiated every defi nition and compound from this root (aminda, 
amindumi, enamiĝi, geamantoj, gastama, etc). The 113-page fi rst edition of 
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HV appeared in 2011 under the title Historia Vortaro de Esperanto 1887-
1888, from the pen of Gonçalo Neves. To compose it, the author conducted 
a chronological search of all written documents from that two-year period 
and methodically recorded all words that appeared in them. After 2017 
the German Esperantologist Bernhard Pabst also contributed to the HV. 
As a result of this collaboration, in 2018 the 440-page Historia Vortaro de 
Esperanto 1887-1889 appeared, with the addition of documents appearing 
in 1889, for example Zamenhof’s Vortaro Rusa-Internacia and Meza Vortaro 
Esperanto-Germana. HV’s future development will depend not only on the 
professional responsibilities of the authors, but also on the interest that 
the work generates among Esperantologists, lexicographers and other 
intellectuals, and on possible support through collaboration or in other 
ways.

Keywords: Dictionary; Language use; History of Esperanto; Zamenhof’s 
writings; Nineteenth century.

Origem, desenvolvimento e futuro do Historia Vortaro de Esperanto 
(Dicionário Histórico de Esperanto)

Resumo: O Historia Vortaro (doravante HV) consiste num levantamento 
abrangente do uso do esperanto durante um período defi nido, no qual, 
entre outras informações, são documentados os primeiros usos de cada 
palavra, raiz, derivado ou composto. O HV é, portanto, um dicionário 
nos moldes do PIV, mas menos focado em defi nições e com um rigoroso 
sistema de citação de referências. Por exemplo, o HV regista não só quem-
quando-onde lançou a raiz am/, mas também quem-quando-onde iniciou 
as derivações desta raiz (aminda, amindumi, enamiĝi, geamantoj, gastama, 
etc). A primeira edição do HV (113 páginas) foi lançada por Gonçalo 
Neves em 2011, sob o título Historia Vortaro de Esperanto 1887-1888. Para 
escrevê-lo, o autor pesquisou cronologicamente todos os documentos 
escritos naqueles dois anos e registou metodicamente todas as palavras 
encontradas. Desde 2017, o esperantólogo alemão Bernhard Pabst passou 
a contribuir para o HV. Como resultado, o Historia Vortaro de Esperanto 
1887-1889 (440 páginas) foi lançado em 2018, com o acréscimo de 
documentos publicados em 1889, como o Vortaro Rusa-Internacia e o Meza 
Vortaro Esperanto-Germana, ambos de Zamenhof. O desenvolvimento 
futuro do HV dependerá não apenas do envolvimento profi ssional dos 
autores, mas também do interesse que a obra venha a despertar entre 
esperantistas, lexicógrafos e outros intelectuais.

Palavras-chave: Dicionário; Uso da língua; História do Esperanto; 
Escritos de Zamenhof; Século XIX.
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1. Kio kaj kia estas la Historia Vortaro1 

La Historia Vortaro (ĉi-sekve HV)2 estas ampleksa konkordanco de la tuta 
lingvouzo de Esperanto dum difi nita periodo, en kiu dokumentiĝas antaŭ 
ĉio (sed ne nepre nur) la plej frua uzo de ĉiu vorto — tute egale, ĉu temas 
pri radiko, derivaĵo aŭ kunmetaĵo —, kun indiko pri ties aŭtoro, verko kaj 
paĝnumero.

HV estas do PIV-aspekta vortaro, tamen sen difi noj (krom ĉe radikoj 
eksterPIVaj) kaj kun rigora citaĵa referencaro (malkiel PIV, kiu svage 
indikas aŭtorecon nur per supermetita Z, B, kc). Per HV oni do povas facile 
ekscii, kiu-kiam-kie unuafoje uzis ĉiun vorton en difi nita periodo. Per HV 
ekzemple eblas ekscii ne nur, kiu-kiam-kie lanĉis la radikon am/, sed ankaŭ 
kiu(j)-kiam-kie iniciatis ĉiun ĉi-radikan derivaĵon kaj kunmetaĵon (aminda, 
amindumi, enamiĝi, geamantoj, gastama, ktp).

HV liveras kompletan informon (aŭtoro, verko, paĝnumero, citaĵo) pri 
almenaŭ la plej frua uzo en- kaj ekster-vortara de absolute ĉiu tia vorto. Se la 
plej frua uzo, ĉu vortara, ĉu ekstervortara, estas nezamenhofa, HV informas 
ankaŭ pri la plej frua uzo zamenhofa. Se ia vorto unuafoje aperis en letero 
aŭ poŝtkarto (plej ofte zamenhofa), HV donas ankaŭ la plej fruan uzon en 
presita verko. Se la plej frua envortara uzo troveblas en vortaro nacilingva-
esperanta, HV donas ankaŭ la plej fruan uzon en vortaro esperanta-
nacilingva.

HV enhavas ĉiaspecajn vortojn, inkluzive de strangaj hapaksoj, fantomaj 
arkaismoj kaj ĉiaspecaj efemeraĵoj, kiuj verŝajne registriĝis en nenia 
vortaro ĝis nun. HV havas karakteron iom alian, ol la ĝisnunaj vortaroj 
esperantaj. Ĝia celo estas ne preskriba, sed nur priskriba. Ĝi prezentas kaj 
dokumentas vortojn, sed ilin neniel aprobas aŭ malrekomendas. Ĝi ankaŭ 
ne estas difi na vortaro. La leganto tuj rimarkos, ke en ĝi abundas citaĵoj, sed 
preskaŭ mankas difi noj. Difi non, kaj ĉiam tre koncizan, ĝi liveras nur, kiam 
ĝi dokumentas vorton, kiu mankas en PIV, aŭ kies senco laŭ la kunteksto 
evidente diferencas de tiu(j) registrita(j) en PIV. La nuna vortaro do celas ne 
anstataŭi la ekzistantajn vortarojn, sed nur liveri historiajn informojn, kiuj 
mankas en ili. Tamen HV celas ankaŭ klarecon. Tial, same kiel ITO Kanzi en 
sia pvz (Plena Verkaro Zamenhofa), en citaĵoj HV signas per postmetita º ĉiun 
arkaikaĵon aŭ erare uzitan vorton. Tiel la leganto facile komprenas, ke temas 
ne pri tajperaro de la kompilanto(j). 

De la kutimaj vortaroj HV diferencas ankaŭ per tio, ke ĝi obeas striktan 

1 Unue prezen ta en la Esperantologia Konferenco de la 103a Universala Kongreso de Espe-
ranto, Lisbono, 2018.

2 Gonçalo Neves kaj Bernhard Pabst, Historia vortaro de Esperanto. Berlina Komentario pri la 
Fundamento de Esperanto, volumo 12. Monda Asembleo Socia. 2018.
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alfabetecon. Tio signifas, ke ekzemple la vorto mallumiĝadi aperas ne nur 
en sia tradicia loko, sub lum/ (kun fontindiko kaj citaĵo), sed ankaŭ sub 
mal/, -iĝ/ kaj -ad/ (ĉiam kun fontindiko sed sen citaĵo). Tio havas almenaŭ 
du avantaĝojn: (1) per HV oni povas fari ampleksajn lingvajn studojn, kiaj 
apenaŭ eblas per aliaj vortaroj (ekzemple, oni povas rapide ekscii, kun 
kiuj radikoj kombiniĝis la sufi kso -um en difi nita periodo de nia lingvo); 
(2) tia duobla, ofte triobla, kelkfoje eĉ kvarobla registrado evitigas al la 
kompilanto(j) ne malmulte da eraroj kaj preterlasoj.

2. Antaŭaj esploroj

Jam antaŭ la publikigo de HV pluraj esperantologoj interesiĝis pri la historio 
de nia vortostoko. Esplorojn ĉi-kampe la unuaj verŝajne faris Corret (1907) kaj, 
precipe, Boulet (1907, 1908a, 1908b, 1908c), kiu publikigis interesajn listojn 
de «novaj vortoj», aperintaj en La Faraono, La Revizoro kaj La Rabistoj, zorge 
dokumentinte ĉiun tian vorton per citaĵo, paĝnumero kaj eĉ lininumero.

Pli vastajn ĉi-temajn esplorojn pri nia vorttrezoro faris Stojan (1929), 
kiu aperigis altvalorajn informojn pri la unuafojeco de tre multaj, precipe 
neofi  cialaj kaj neoftaj radikoj, kaj ankaŭ de pluraj derivaĵoj kaj kunmetaĵoj.3 
Tamen plejofte Stojan prezentas listojn ne elĉerpajn, sed nur ekzemplodone 
fragmentajn, kaj pro manko de sistemeco li atribuas la unuafojecon de 
iaj radikoj al pluraj malsamdataj verkoj. Krome ne mankas eraroj,4 kaj la 
konsulto fariĝas longa kaj laciga, ĉar oni devas trarigardi la tutan esperantan 
parton (p. 207–468), por trovi deziratan informon ĉi-teman. Malgraŭ tiuj 
minusoj, la malnova verko de Stojan ankoraŭ estas sendube vizitinda minejo 
por ĉi-kampaj esplorantoj.

Waringhien (1989: 108–110) montras per siaj komentoj, ke li kompilis 
sufi ĉe detalan sliparon pri la historio de niaj memstare uzataj afi ksoj kaj 
ties kombinoj. La fi naj notoj P. 108 kaj P.109 (p. 451) evidentigas, ke ankaŭ 
Haupenthal faris ĉi-temajn esplorojn kaj kompilis koncernan sliparon. 
Tamen la rimarkoj de Waringhien ne senas je kelke da preterlasoj kaj eraroj. 

3 Tiaj informoj sidas sub jenaj bibliografiaj indikoj: 1861, 1895, 1909, 1910, 1911, 1912, 
1963, 1973, 1995, 2022a, 2048, 2051, 2063, 2073, 2076, 2135, 2146, 2168, 2169, 2170, 
2341, 2424, 2434, 2453, 2456, 2459, 2583, 2594, 2612, 2648, 2672, 2675, 2676, 2684, 
2712, 2720, 2722, 2816, 2856, 2858, 2948, 2950, 2975, 3026, 3088, 3040, 3041, 3044, 
3116, 3117, 3179, 3946, 3957, 4023, 4062, 4106, 4184, 4191, 4205, 4206, 4226, 4242, 
4263, 4273, 4279, 4307, 4310, 4312, 4342, 4351, 4483, 4537, 4641, 4686, 4742, 4759, 
4809, 4811, 4824, 4850, 4857, 4941, 5026, 5462, 5480, 5513.

4 Ekzemple, la unuafojecon de negr/ (p. 220) li atribuis al la esperanta-bulgara vortaro de 
Popov kaj Oreŝkov (1900), sed u radiko troviĝas jam pli frue ĉe Zamenhof (1888a: 30), se 
ne paroli pri o, ke ĝi sidis jam en Lingvo Universala el 1881 (vd. pvz 1976: 112, 142).

Ekesto, evoluo kaj estonteco de Historia Vortaro de Esperanto



—48—

Ekzemple, la esprimon dank’ al li datis je 18915 «sub la plumo de Zamenhof» 
(p. 109) en la unua eldono de sia verko, sed en la dua eldono li informas, 
ke Haupenthal «malkovris unuan uzon [...] jam en 1888 sub la plumo de 
Grabowski (Neĝa Blovado)» (p. 451). Vero estas, ke jam antaŭe Zamenhof 
(1888: 34) ĝin ekuzis.

Pli profundan kaj sisteman esploradon pri la historio de nia vorttrezoro 
faris ITÔ Kanzi per sia 130-paĝa promenado tra la komenctempaj vortaretoj (pvz 
1976: 224–353), en kiu li prezentas la rezulton de sia pacienca esplorado 
de 14 inkunabloj. Por ĉiu trovita radiko (kaj ankaŭ por kelkaj kunmetaĵoj) 
li indikas la numerojn de la inkunabloj, en kiuj ili sidas. La alfabeta ordo 
ebligas rapidan konsulton. Ankaŭ vizitinda minejo, malgraŭ ties mankoj kaj 
preterlasoj.6 

Iom poste, en 1989, Vilborg komencis publikigadi sian elstaran Etimolo-
gian Vortaron, kies kvina kaj lasta volumo aperis en 2001. Kvankam temas pri 
vortaro ne historia sed etimologia, tamen la sveda esperantologo prezentas 
ankaŭ, por ĉiu aparta ofi ciala radiko, la fonton de ĝia unuafoja apero. Tre 
utila konsultilo, malgraŭ la manko de radikoj neofi cialaj kaj kunmetaĵoj. 
Tamen Vilborg ne povis konsulti gravajn fruajn vortarojn,7 kie premieris 
radikoj, kies unuafojecon li atribuis al postaj verkoj, kaj krome li preterlegis 
kelke da radikoj en la konsultitaj verkoj.8 

La studo de Golden (1992) pri la nomo de rivero Taĵo, ankaŭ nomata 
Taĥo kaj Tago, estas bona ekzemplo pri rigora scienca esploro surbaze de la 
samaj kriterioj, kiujn ĉia verkanto de historia vortaro nepre devas sekvi. En 
sia vasta kaj bunta artikolaro, cetere, tiu esperantologo plurfoje esploris la 
historion de difi nitaj vortoj.

5 Tiun eraran unuafojecon transprenis PIV kaj bedaŭrinde ankaŭ NPIV.
6 Ekzemple, li preterlegis 5 radikojn ĉe Zamenhof 1887 (des, doktor/, form/, London/, spert/), 

34 ĉe Zamenhof 1888a (absolut/, akurat/, baron/, broŝur/, bum, eksplod/, ekzamen/, 
familiar/, fiask/, graci/, gram/, grup/, hm, honor/, humor/, ilumin/, imperi/, interes/, 
kilometr/, logik/, moment/, muzik/, natur/, negr/, nu, projekt/, Prus/, redaktor/, respekt/, 
salon/, situaci/, soldat/, student/, tekst/) kaj 12 ĉe Zamenhof 1888b (ekzemplar/, ekzist/, 
energi/, ideal/, fakt/, komitat/, la n/, mod/, natur/, princip/, serioz/).

7 Jen nur kvin ekzemploj: (1) Dic onnaire Français-Esperanto et Esperanto-Français 
(Radikaro). Paris: PES 1908, 704 p.; (2) Joseph Rhodes: The English-Esperanto Dic onary. 
New York: Fleming 1908, 544 p.; (3) Émile Boirac: Plena vortaro Esperanto-Esperanta 
kaj Esperanto-Franca. Paris: Hache e 1909/1910. xxii, 430 p.; (4) Émile Grosjean-
Maupin: Dic onnaire Complet Esperanto-Français. Paris: Hache e 1910. xxviii, 255 p.; (5) 
Dic onnaire Esperanto-Français. Paris: PES 1910. 362 p.

8 Ekzemple, li preterlegis 3 radikojn ĉe Zamenhof 1887 (episkop/, teatr/, spert/), 20 ĉe 
Zamenhof 1888a (akurat/, eksplod/, ekzamen/, familiar/, fiask/, graci/, gram/, honor/, 
humor/, imperi/, interes/, moment/, muzik/, natur/, nu, projekt/, respekt/, salon/, situaci/, 
soldat/) kaj 7 ĉe Zamenhof 1888b (Amerik/, ekzist/, ideal/, fakt/, mod/, natur/, serioz/). 
Krome li atribuis la unuafojecon de bibliotek/ al Zamenhof 1888b, kvankam u radiko 
unuafoje aperis nur en posta verko (Grabowski 1888: 4).
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Informojn pri unuafojeco de tiu aŭ alia vorto oni trovas hazarde kaj dise 
ankaŭ en aliaj verkoj, ofte sen fontindiko. Ekzemple, Waringhien en letero al 
ITÔ Kanzi informas sen pliaj detaloj, ke li mem «enkondukis la neologismon 
tajpi» (pvz 1982: 239). Sturmer (1930: 61) asertas sen pravigo, ke la vorton 
etoso proponis li mem. Gacond (2007: 99) sciigas sen referenco, ke «La vorton 
samideano iniciatis Louis de Beaufront».9 Tiel iom post iom konturiĝas iaspeca 
mitologio ankaŭ ĉi-kampe...

3. La ekesto de HV

Haupenthal (1992: 58) la unua eksplice pledis por verkado de HV: «La novaj 
gloraj esperantologoj kaj komputeraj specialistoj farus bone, se ili revenus al 
la benediktana diligento de malnovaj tempoj kaj zorge kompilus historian 
vortaron. Tiam oni facile vidus, kio pretis jam kiam kaj ke multaj nunaj 
novigoj estas aŭ la dua malkovro de Ameriko aŭ la intenca revenado al la 
fontoj». Tamen lia pledo restis seneĥa ĉirkaŭ dek jarojn...

Verkante detalan artikolon pri la vorto ambaŭ, Neves (2003) devis okupiĝi 
i.a. pri ĝia historio. Helpe de taŭgaj referencverkoj — nome, Vilborg (1989: 30) 
kaj pvz (1976: 233) —, li tre facile eksciis, ke ĝi unuafoje aperis ĉe Zamenhof 
(1889: 113). Tamen li scivolis ankaŭ pri ĝia unua apero ekstervortara. Ĉi-foje 
nenio helpis. Li devis pacience kaj diligente tralegi la densajn kolumnojn de 
La Esperantisto, paĝon post paĝo, ĝis li trovis la deziratan lokon.10 Temis pri 
laboro neimageble teda kaj temporaba. Tiam unuafoje venis al li en la kapon 
la ideo kunmeti vortaron, en kiu oni povus facile kaj rapide trovi tiaspecajn 
informojn pri la historio de almenaŭ niaj ĉefaj vortoj.

Tiu ideo fariĝis deziro, kiam li samjare koniĝis kun ĉi-tema artikolo el 
la plumo de Haupenthal (2003). En sia kontribuaĵo la konata esperantologo 
ne nur prezentis detale la celojn, citmanieron kaj principojn de registrado 
de historia vortaro sed eĉ liveris 11-paĝan modelan fragmenton de ĉi-
speca verko, elektinte tiucele fruan tradukon de Grabowski (1888). Tiam 
Neves komencis kolekti materialon kaj eĉ intencis tuj ekverki, sed pluraj 
cirkonstancoj de lia vivo igis lin ĉion plurfoje prokrasti kaj meti fl anken, kaj 
nur somere de 2009 li komencis metode kaj sisteme traerpi la unuajn inku-
9 Tiun miton lanĉis Beaufront (1925: 140) mem, sed necesas pruvi an unuafojecon per 

rigora leksikologia esplorado. Estas ja iom strange, ke la “lanĉinto” forgesis enpreni la 
vorton en sian faman kaj plurfoje eldonitan (1902, 1903, 1904, 1905, 1907) vortaron 
esperanta-francan. Ahlberg (1905: 117), ekzemple, registris ĝin en sia vortaro, kiel tradukon 
de meningsfrände. ...

10 Tamen pro ama manko de prepariteco por ĉi-speca tasko li preterlegis la efek ve unuan 
aperon sur p. 4 de la unua jarkolekto, kaj al en la menciita ar kolo li erare aljuĝis la unua-
fojecon al citaĵo sur p. 47 de a kolekto...
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nablojn kaj efektive ekredaktis la vortaron. Du jarojn treniĝis tia laboro, i.a. 
ĉar li plurfoje ŝanĝis gravajn kriteriojn (ekzemple, en la komenco li enprenis 
ekzemplojn, poste li ilin forigis kaj ree enmetis), ĝis fi ne lia esploro atingis la 
lastan dokumenton el 1888.

La esploran kaj redaktan laboron Neves faris tute sola, sed li ricevis helpon 
de Reinhard Haupenthal per havigo de malnovaj tekstoj kaj dokumentoj 
kaj de aliaj kolegoj per konsiloj kaj tradukoj el fremdaj lingvoj kiel la rusa 
(Valentin Melnikov), pola (Wojtek Usakiewicz), jida kaj hebrea (Tsvi Sadan).

4. La unua eldono de HV kaj plua laboro

La unua eldono de HV, fare de Neves, aperis en 2011, ĉe Iltis, Germanio, 
sub la titolo Historia Vortaro de Esperanto 1887–1888, kiel 117-A4-paĝa kajero. 
Alude pri la «benediktana diligento de malnovaj tempoj», menciita de 
Haupenthal, la kovrilo montras longbarban monaĥon, sidantan ĉe ligna 
pupitro kaj absorbitan de skribado.

Por verki la vortaron, la aŭtoro kronologie esploris ĉiujn skribitajn doku-
mentojn (librojn, broŝurojn kaj eĉ korespondaĵojn) el tiu dujara periodo kaj 
metode registris ĉiujn vortojn (radikvortojn kaj kunmetaĵojn), kiuj aperas en 
ili. El lingva vidpunkto la plej gravaj verkoj de la unuaj du jaroj estas la 
diversaj eldonoj de la Unua Libro (1887, 1888) kaj la Dua Libro kun ĝia aparte 
aperinta Aldono (ambaŭ el 1888).

Tiu ĉi eldono de HV konsistas el 1.417 kapvortoj. Se oni dekalkulas 12 
mal longigojn (kiuj prezentiĝas kiel apartaj kapvortoj, kiel d-ro, t.e.), la regis-
tri taj radikoj kalkuliĝas al 1.331 kaj estas tiel dividitaj:

1887: 1.011 radikoj, ĉiuj enkondukitaj de Zamenhof.

1888: 406 radikoj: 232 de Zamenhof, 111 de Einstein, 62 de Grabowski,   
   1 de Belmont.

Kvankam Einstein enkondukis multe pli da radikoj ol Grabowski, tamen nur 
65 (t.e. 58,7%) el liaj radikoj plu estas uzataj en la nuna lingvo,11 kaj la ceteraj 
restis hapaksaj,12 dum Grabowski montriĝis pli trafa ol li, ĉar 46 (t.e. 74,2%) 

11 aj, alfabet/, anser/, arm/, bek/, buljon/, ĉampan/, ĉapitr/, dan/, direkci/, dram/, fatal/, 
fig/, flat/, firm/ (en la senco de firmao), geometri/, gal/, glob/, generaci/, grek/, haleluja, 
Himalaj/, holand/, idol/, ins tut/, jud/, kal/, kanonik/, katastrof/, klub/, komedi/, komisi/, 
konferenc/, kontor/, kvak/, majest/, malaj/, mank/, manufaktur/, melodi/, mineral/, mon-
ument/, mul/, okcident/, orient/, pedant/, posed/, prebend/, psalm/, rafin/, reprezent/, 
rezerv/, ruin/, Satan/, sentenc/, seri/, skarab/, spektakl/, s l/, stud/, telegram/, teŭton/, 
tort/, universitat/.

12 Ekzemple: ajmer/ («sitel/»), epol/ («ŝultr/»), flum/ («river/»).
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el liaj radikoj ankoraŭ apartenas al la nuna vortostoko.13 Plej trafe elstaras 
Zamenhof, ĉar el la radikoj, kiujn li enkondukis en 1887 kaj 1888, preskaŭ 
ĉiuj (99,1% kaj 97,4%, respektive) restas samforme en la lingvo.14 Belmont 
enkondukis nur unu radikon (mebl/) dum la menciita perido, sed temas pri 
la unua nezamenhofa radiko en la lingvo, do honoron al li!

Post publikigo de la unua eldono de HV, Neves plu laboris super la vort-
aro, kvankam nekontinue. Kun la helpo de Valentin Melnikov, li komencis 
esplori la vortaron Rusa-Internacian (RE) la unuan ampleksan vortaron 
nacilingva-esperantan (Zamenhof 1889), kiu montriĝis riĉa, surpriza (kaj 
malfacila) minejo. Tamen la malfacilaj cirkonstancoj de lia profesia vivo, 
kaj ankaŭ la apenaŭa atento, kiun la klerula esperantistaro donis al HV, 
senkuraĝigis lin, kaj tial lia esplorado haltis ĉe la 77a paĝo de tiu grava 232-
paĝa vortaro zamenhofa. La malneto kuŝis preskaŭ senŝanĝe ĉirkaŭ kvin 
jarojn, ĝis Bernhard Pabst, kontaktinte unuafoje la aŭtoron per Ipernity-
mesaĝo je 2017-04-29, akceptis la defi on daŭrigi la taskon kaj tiel savis HV de 
porĉiama stagnado. La posta disvolviĝo de HV ŝuldiĝas tute al la strebado, 
pacienca esplorado, iniciatemo kaj kompetenteco de tiu konata germana 
esperantologo.

5. La agado de Bernhard Pabst kaj lastatempa stato de 
HV (julie de 2018)

Denove kun dankinda helpo de Melnikov, Pabst fi ntraktis RE kaj registris 
la kompletan samjaran MV (Meza Vortaro Esperanto-Germana, 73 p.) de 
Zamenhof, kiu estas la ĉefa bazo de la Universala Vortaro (UV) el 1893, kiu en 
1905 fariĝis parto de la Fundamento de Esperanto.

Pliaj fontoj el 1889 (parte) esploritaj kaj traktitaj de Pabst estas la unua 
Adresaro de Zamenhof, la latva lernolibro de Libeks, la germana lernolibro 
de la klubo Nurnberga, la sveda eldono de la Unua Libro, la traduko de 
Gefratoj (Grabowski) kaj la plej granda parto de la kvar kajeroj de La 
Esperantisto, aperintaj en 1889. Eksterperiode jam estas (parte) traserĉitaj i.a. 
la ĉeĥa lernolibro de Lorenz (1890), la Kondukanto internacia de l’ Interparolado 

13 ari/, ape t/, asesor/, atest/, bandaĝ/, bibliotek/, boston/ (tamen por nomi specon de 
kartludo, ne valson), botanik/, dam/, detal/, direkt/, diskret/, enigm/, fam/, febr/, frak/, 
guberni/, inspektor/, kapitan/, karakter/, kav/, koket/, komplot/, lag/, Moskv/, operaci/, 
opini/, pasi/, pin/, pozici/, pretekst/, regiment/, roman/, salik/, staci/, ŝal/, rol/, triumf/, 
ulan/, vals/, vat/, verand/, vers/, verst/, Viln/, Vladimir/.

14 Arkaikiĝis nur 8 radikoj el 1887 — ĉian, ian, kian , koron/, nenian, an, sper/, vaks/ (en 
la senco de kreski) — kaj 6 el 1888: ar kul/, ekzemplar/, ĥarakter/, kapris/, proteg/, tor-
ment/.
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(Grabowski 1890), la traduko de la Biblia libro Ruth (1893), la Preĝareto por 
Katolikoj (de Beaufront 1893) kaj aliaj fontoj.

La nuna versio de HV, kiun Pabst pretigis julie de 2018,15 ampleksas 
jam 459 A4-paĝojn kaj enhavas 4.138 kapvortojn. Se oni denove dekalkulas 
la mallongigojn, la registritaj radikoj kalkuliĝas al 4.093, el kiuj 2.176 estis 
lanĉitaj en 1889.

Jen ekzemple la nuna stato de la artikoloj pri la radikoj don/ kaj ir/, du el la 
plej detalaj en HV:

don/ [1887] ~i Z UL 19 (Panon nian ĉiutagan ~u al ni hodiaŭ), 21 (Estas necese, ke 
grandega nombro da personoj ~u sian voĉon), 31 (dek milionoj personoj ~is publike 
tian saman promeson), [v], Majn 87-2 (Kianº la gazeto komencos eliri, mi ~os en ĝi 
respondojn), DL 3 (mi ~us al la lingvo la fi nan formon), 5 (mi ~os al la dezirantoj 
sufi ĉe da materialo por legi), 11 (Aliaj [...] ~is sole sensencajn ŝercojn), 26 (la balo, 
kiun ili hodiaŭ ~as), 27 (la bovino ~as lakton), 28 (Li ~as lecionojn de belskribado), 
Ald 4 (ĝi {la kongreso} ~os neniajn praktikajn rezultatojn); G Blov 6 (Vladimiro 
[...] ŝin petegis, ke ŝi ~u sin al li); Z RE 24a (~i en la manon; вручать), 105b (~i 
trinki), 106a (~i nomon), 116a (~i piedveston), 118a (~i prunte), 123b, 148b, 158b 
(~i alnomon), 162a (~i lecionon; instrui), 179b (el~i), 193a (~i prunte), 210b (~i 
parton), MV. ‖ ~o Z RE 37a (даяніе). ‖ ~ante G Blov 18 (Mi faris sengardeme, 
~ante min al la aminda emo). ~inta Z Ald 3-4 (Li petas siajn legantojn promesi lerni 
la lingvon nur tiam, se 10,000,000 personoj estos ~intaj tian saman promeson). ~ito 
Majn Manf 91, 3 ([la verko] igis min uzi la ~itojn de la poemo, por krei originalan 
verkon). ‖ al~i Z UL 20 (la folieto, kiun li al~is al sia letero), RE 39, 41, 103a, 136b, 
147b, 151a, 153a, 153a (almeti), 154b, MV, GVGE [3b] (al~i aŭ depreni). al~ita 
Z Ald 6 (La vortaro, kiu estas al~ita al mia unua broŝuro, estas ne plena), RE 147b 
(преданный (adj.); «aldonita», kalkeo de ark. Ru: fi dela, fi dinda (adepto, 
amiko, ks.). Simile la tuj sekva aldoniteco (преданность): fi deleco, fi dindeco. 
Kp. simile Ge hin|geb|ung|s|voll “sindonema” kaj Hin|gabe “sindonemo, 
sindono” (geben = doni), 151b (dufoje). al~iteco Z RE 147b (преданность), 
151b. al~itigi Z RE 152a. al~o Z Ald 1 [t] (Al~o al la “Dua Libro de l’ Lingvo 
Internacia”), RE 39, 152a. antaŭ~o Z RE 52. el~i (publikigi) Z Schl 87, 120 
(mi ricevis la eblon el~i mian verkon), DL 3 (mi intencis el~i libreton), RE 64 
(издавать), 179b (~i). el~o Z Majn 87-3 (La germana el~o ankoraŭ ne estas preta), 
DL 3 (post tio ĉi oni jam povus komenci la el~on de plenaj vortaroj). el~adi Z Ald 
12 (ĝi estas tute ne malfacila por mi [...] el~adi [...] vortarojn ĉiam pli plenajn). 
el~ado Z Ald 5 (La el~ado de la ceteraj kajeroj [...] ne estas bezona). el~ante Z 
DL 5 (El~ante la “Duan Libron de l’ lingvo internacia” [...], mi ~os al la dezirantoj 
sufi ĉe da materialo por legi). el~anto Z Ald 17 (La el~antojn [...] mi petas ankaŭ, ke 

15 Konsultebla ĉe: h ps://esperanto-akademio.wikispaces.com/file/view/HV-13032018.pdf/
627585487/HV-13032018.pdf
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en la fi no de ĉia verko [...] ili presu ĉiam la plej novan el la diritaj nomaroj). el~ata 
Z DL 14 (en tiu ĉi lingvo estos el~ataj libroj kaj gazetoj). el~inte Z Ald 16 (El~inte 
la gramatikon [...],vi [...] donas al la tuta mondo la eblon korespondi libere). el~ita 
Z Majn 87-1 (verketo [...], kiu estos el~ita post 4-5 semajnoj), DL 4 (mi devus tro 
longe atendigi miajn korespondantojn, dum tiu libro estos preta kaj el~ita). en~o 
(ark., depono) Z RE 18a (вкладъ). ‖ for~i Z DL 13 (mi for~os al ĝi la tutan aferon), 
RE 124a. pli~i Z RE 103a. pro~i Z RE 53. pro~o Z RE 53, 55. re~i Z DL 18 (li 
re~os, kion li prenis), 41 (Vojiro re~os al vi la fortojn), RE 20a (revenigi), 124a. 
sur~i Z RE 52 (задавать (задачу, урокъ), «taski»). trans~ante G Blov 3 [a] (La 
aŭtoro, trans~ante sian laboron al la estonta kongreso, foriras de l’ sceno). trans~i 
Z RE 130b. ‖ leĝ~ado G Blov 3 [a]. leĝ~anta Z Schl 87, 121. leĝ~anto Z Ald 9. 
ofer~anto G NovJ 91, [3] (malbenante aŭ elridante° la ofer~antojn). prunt~anto 
Z RE 53, 83a. voĉ~o Z DL 11 (tutmonda voĉ~o).

ir/ [1887] ~i Z UL 22 (Kiom de mi en silento / Al vi ~is jam oferoj!), 22 (Se mi 
al gajuloj ~as...), [v], DL 17 (Ni ~os al la patro), 19 (Ili kondukis la kolegojn en 
sian loĝejon, anstataŭ ~i kun ili en ilian), 20 (Ni ~u promeni, sinjoroj!), 25 (la 
kuracisto konsilis al mi ~i en ŝvitbanejon), 28 (≈u, sed ne revenu tro malfrue), 47 
(Kiu ~as trankvile, ~as facile), Ald 10 (tiu proceso [...] ~os en ĝi multe pli rapide), 
RE 63b (идти), (144a (~i egale), 144b, 145b (iom ~i), 195a (~i la fl ankon; eviti), 
219b, 227b (paŝi), MV. ‖ ~o Z DL 14 (Sendepende de l’ ~o de la voĉdono), RE 
219b. ‖ ~adi Z UL [v]; G Blov 11 (ĝi {la ĉevalo} komencis ~adi paŝe), 20 (sur la 
entrejoº ~adis homoj); Z RE 162a (promenadi), 171a (promenadi), GVGE [3b] 
(~adi tien kaj reen; auf und ab gehen). ~ado Z Ald 14 (la gazetoj ne alportas 
ĉiutage sensaciajn novaĵojn pri la ~ado de l’ afero), RE 145b. ~anta G Blov 7 (li 
petegis ŝin per voĉo ~anta tra l’ koro, ke ŝi rapidu por lin edziĝi). ~anto Einst Plen 
88, 14 [g]. ~ilo Z RE 219b, MV (Stelze [sg.]). ‖ ~tapiŝo Z RE 140b. ‖ al~i Z DL 
38 (se mi al~us proksime al la fraŭlino), RE 42. al~o Z RE 42 (доступъ, «al~o, 
al~ejo»). al~ebla Z RE 42. antaŭ~anta Z DL 7 (tiu sendu al mi la koston de l’ 
venonta kajero tuj post la ricevo de l’ antaŭ~anta), RE 149a. antaŭ~i Z RE 149a. 
‖ de~i Z RE 208b. dis~i Z UL Fr [v], DL 24 (Dis~u, sinjoroj, ĉar amase stari sur 
la strato estas malpermesitaº), RE 171a. dis~adi G Blov 10 (la nuboj dis~adis). 
‖ ek~i Z DL 21 (mi ek~s per grandaj paŝoj al la komercisto). el~i Z UL 23 (En 
tombo mi estas tenata, / Mi nur en la nokto el~as), Majn 87-2 (la ĵurnalo komencos 
el~i kredeble ĉirkaŭ la monato Januaro), DL 4 (de l’ tago, kianº el~is mia libreto), 7 
(kianº ĝi [...] el~os el la presejo), 31 (Tajloroj kaj botistoj [...] el~is sur la straton), 
33 (la instruitulo el~is, por trinki kafon kaj legi gazetojn), 34 (li el~is en la lumon 
de l’ suno), 39 (Mi el~is el tie), RE 27b (elpaŝi). el~o Z RE 28a, 68. el~ante 
Z DL 3 (El~ante ankoraŭ unu fojon antaŭ la estimata publiko). el~inta Z DL 5 
(Kianº la lasta kajero [...] estos el~inta, tianº por la leganto nenio jam estos ne klara). 
el~inte Z DL 21 (El~inte el la kaleŝo [...], li ekrigardis min). el~onta Z DL 15 (vi 
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ricevos libron, kiu laŭ grandeco [...] egalas la el~ontan libron de l’ voĉoj). en~i Z 
DL 22 (Li en~is la ĉambron (aŭ en la ĉambron)), 33 (nun la ombro devus [...] en~i), 
33 (Estu tiel bona kaj en~u!), 37 (vi en~is tra la pordo), 39 (se vi tien en~isº, vi 
ĉesus esti homo), Ald 10 (la vortoj feliĉe kreitaj [...] en~os en la lingvon); G Blov 
12 (En~u varmiĝi!), 12 (La maljunuloj [...] en~is en la gastĉambron), 20 (mi [...] 
en~is en la preĝejon); Z RE 21b (войти), 25a (suriri; вступать), 25b, 59b. en~o 1 
(en~ejo) Z DL 33 (Kie estis la en~o?). 2 (ago en~i) G Blov 15 (li mortis en Moskvo, 
tagon antaŭ la en~o de la Francoj); RE 25a (вступленiе). enterig~o Z RE 146a. 
‖ for~i Z DL 5 (La persono de l’ aŭtoro tianº tute for~os de la sceno), 34 (ĝi [...] 
for~is kaj jam ne revenis), RE 126a, 215b. for~anta G Blov 3 [a] (la for~anta 
aŭtoro montras al ni [...] la vojon). for~o Z RE 215b. ‖ malsupren~i Z RE 112a. 
malsupren~o Z RE 104a. post~anta (sekvanta) Z DL 33 (Je l’ post~anta mateno 
la instruitulo el~is), 44 (Ĉe la post~anta danco la konfeso de ŝia amo sin trovis jam 
sur ŝia lango). preter~i Z RE 150a. re~i Z RE 20a (reveni), 126a. re~o Z GVGE 
5a (trumpeti re~on; abblasen [ekz. atakon]). revoj~i G E-isto Jan. 1890, 27a 
(revoj~i sur maro silenta). ‖ senel~a Z RE 54 (senel~a strateto). senfor~a Z RE 
110a (dufoje). sub~i Z RE 53, 56, 59. sub~o Z RE 59. sub~ejo Einst Plen 88, 
23 (de sur~ejo de la suno ĝis ĝia sub~ejo). sub~inta Z DL 31 (Nur je l’ vespero, 
kianº la suno estis sub~inta, ili reviviĝis). supren~i Z RE 23a (sur~i). sur~i Z RE 
16, 23a (supren~i), 25. sur~ejo Einst Plen 88, 23 (de sur~ejo de la suno ĝis ĝia 
sub~ejo). sur~o Z RE 108a. ‖ tra~i Z Schl 87, 120 (mi mem tra~is similan vojon), 
RE 12 (tra~i per la piedoj). tra~ejo Z RE 162a (tra~o). tra~o Z RE 162a (tra~ejo). 
tra~inta Z DL 4 (tianº la lingvo jam estus tra~inta la juĝon de l’ tuta mondo), 6-7 
(ĝis tiu tempo ĝi jam estos tra~inta la juĝon de l’ tuta mondo). trans~i Z DL 28 
(Cezaro trans~is la Rubikonon), Ald 4 (la tuta sorto de l’ lingvo [...] trans~as en 
la manojn de l’ kongreso). ‖ Ĉiel~o Z RE 21a, 214a (Ĉiel~o de Mario), MV 16. 
milit~o Z RE 145b. pied~a Z RE 165a. pied~anto Z RE 165a. pied~e Z RE 
165a. rapid~a Z RE 183a (rapida). ŝip~ebla Z RE 197a. voj~anto Z RE 163b 
(vojaĝanto, migranto). voj~i G E-isto Jan. 1890, 27a (ni longe sur maroj voj~as). 
voj~o (vojaĝo) Z DL 41 (Voj~o redonos al vi la fortojn).

6. Estonteco de HV
La prilaboro de HV estas kolosa tasko, ege postula kaj temporaba. Kvankam 
la aŭtoroj evidente uzas komputilon por redakti kaj aranĝi la vortaron, 
tamen la tuta esplora laboro fariĝas “mane,” per tradicia metodo de atenta 
tralegado, kvazaŭ temus pri benediktana transskribado de malnovaj per-
gamenoj. Alie ne eblas plenumi esencan kondiĉon de HV: dokumenti antaŭ 
ĉio (sed ne nepre nur) la plej fruan uzon de ĉiu vorto — tute egale, ĉu temas 
pri radiko, derivaĵo aŭ kunmetaĵo —, kun indiko pri ties aŭtoro, verko kaj 
paĝnumero. 
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La estonteco de HV do dependos ĉefe de la disponebleco tempa kaj mensa 
de ĝiaj aŭtoroj kaj kunlaborantoj kaj ankaŭ de ĝia plua recepcio16 inter nia 
klerularo.
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Ulrich Lins

Detlev Blanke kiel movadano

Resumo: La lernejano Detlev Blanke lernis Esperanton aŭtodidakte en 
1957. Kiel studento en la Universitato de Rostock li komencis aktivi por 
la movado, antaŭ ol ĝi estis ofi ciale permesita. Poste li helpis krei la or-
ganizan kadron por Esperanto en GDR. Ekde 1968 li estis sekretario en 
la Kulturligo, respondeca pri Esperanto. Paralele li dediĉis sin al inter-
lingvistiko kaj Esperantologio (doktoriĝo kaj habilitiĝo en Humboldt-
Universitato, Berlino). Dum multaj jaroj li estis por esperantistoj en kaj 
ekster GDR la ĉefa vizaĝo de la orientgermana movado. Li ĉiam konsciis 
la cirkonstancojn de fermita ŝtato kaj zorge atentis, ke esperantistoj ne 
kunpuŝiĝu kun la aŭtoritatoj. Lerte li klopodis ekspluati la ŝancojn de 
Esperanto en la “niĉo,” kiun la reĝimo allasis. Post la ekrego de Gorbaĉov 
li komencis transiri al pli (mem)kritika pozicio. En 1990/91, en la procezo 
de germana reunuiĝo, li kontribuis al la kuniĝo de la okcidenta kaj ori-
enta Esperanto-asocioj en Germanio. En 1991 li kunfondis Societon pri 
Interlingvistiko, kiun li prezidis dum dudek jaroj.   

Ŝlosilvortoj: Esperanto; Interlingvistiko; Internaciismo; Komunismo; 
GDR; Persekutoj.

Detlev Blanke as Esperanto activist

Abstract: Detlev Blanke taught himself Esperanto as a schoolboy in 1957. 
As a student at the University of Rostock he became active in the Espe-
ranto movement before such activity was offi cially permitted. Later, he 
helped create an organizational structure for Esperanto in the GDR. As 
of 1968 he was the secretary in the Cultural League responsible for Es-
peranto. At the same time, he dedicated himself to interlinguistics and 
Esperantology (with a doctorate and habilitation from Humboldt Univer-
sity, Berlin). For many years he was the principal face of the East German 
Esperanto movement both inside and outside the GDR. He was always 
aware of the situation of a closed country, and took pains to ensure that 
Esperantists did not collide with the authorities. At the same time, he 
skilfully sought to exploit the chances of Esperanto in the “niche” that the 
regime allowed. Following Gorbachev’s ascent to power he began to shift 
to a more (self-) critical position. In 1990-91, in the process of German 
reunifi cation, he contributed to combining the Esperanto associations of 
the German east and west. In 1991 he was one of the founders of the So-
ciety for Interlinguistics, over which he presided for twenty years.

Keywords: Esperanto; Interlinguistics; Internationalism; Communism; 
GDR; Persecutions.
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Detlev Blanke und die Esperanto-Bewegung

Zusammenfassung: Detlev Blanke hatte 1957 als Schüler Esperanto im 
Selbstunterricht gelernt. Während seines Studiums an der Universität 
Rostock wurde er für die Esperantobewegung schon aktiv, bevor diese 
offi ziell zugelassen war. Von 1968 an war er im Kulturbund als haupt-
amtlicher Sekretär für Esperanto tätig. Parallel zum organisatorischen 
Wirken widmete er sich dem Esperanto in seiner wissenschaftlichen Ar-
beit (Promotion 1976, Habilitation 1985, beide an der Humboldt-Univer-
sität Berlin), was ihm internationale Anerkennung als Interlinguist ein-
brachte. Für Esperantisten inner- und außerhalb der DDR war er viele 
Jahre lang das Gesicht der ostdeutschen Esperantobewegung. Ihm waren 
die Rahmenbedingungen in der abgeschlossenen DDR stets bewusst; 
sorgsam achtete er auf die Vermeidung von Konfl ikten zwischen den Es-
perantisten und staatlichen Stellen. Geschickt nutzte er die Chancen, die 
sich dem Esperanto in der vom Staat gewährten „Nische“ boten. Unter 
Gorbatschow fand er 1989/90  zu einer auch selbstkritischen Einstellung. 
Er hoffte kurz auf einen Durchbruch der Esperantobewegung in der So-
wjetunion und dem Ostblock, setzte sich dann aber, nach der deutschen 
Einigung, für die Schaffung eines neuen Deutschen Esperanto-Bundes 
ein. 1991 wurde er Vorsitzender der von ihm mitgegründeten Gesell-
schaft für Interlinguistik.

Schlüsselwörter: Esperanto; Interlinguistik; Internationalismus; Kom-
munismus; DDR; Verfolgungen.

La 30an de majo 2021 Detlev Blanke iĝus 80-jara. Bedaŭrinde, li – elstara 
inter lingvisto – jam de pli ol kvin jaroj ne plu vivas. Ni uzu la datrevenon 
tamen kiel okazon por memorigi pri lia aktivado por la Esperanto-movado. 

Blanke memstude eklernis Esperanton en 1957 kaj tuj ekuzis la lingvon 
praktike. Tion li faris ekzemple dum aŭtomobila petveturado tra Pollando, 
sed precipe per korespondado. En februaro 1959 li publikigis anonceton en la 
revuo Esperanto, en kiu li jene formulis siajn dezirojn: “k.ĉ.l. kaj ĉiuj temoj, 
sed prefere kun ges-anoj el ekstereŭropaj landoj.” Iom post iom li kreis 
korespondantaron en ĉ. kvardek landoj. En intervjuo li rakontis, ke en sia 
“verda fazo“ li posedis varbo-stampilon pri Esperanto, per kiu li ornamis 
ĉiujn siajn leterojn. Li rakontis ankaŭ: “Mi povintus limigi min al la nura uzo 
de Esperanto […], sed mi ankaŭ volis engaĝiĝi por la ideo.”

Jam frue lin okupis la demando kiel interligi praktikon kaj teorion. Li 
ofte trovis nekomprenon ĉe siaj instruistoj en la lernejo kaj poste ĉe docentoj 
en la universitato. “Ili ofte uzis argumentojn, kiuj ne konvinkis min, ĉar, 
malsame al ili, mi ja konis la praktikon,” li klarigis. Tio kondukis lin al 
multjara scienca esplorado, kies temojn difi nis, laŭ lia propra formulo, la 
ligo inter teorio kaj praktiko, kaj kies plej impona frukto estis lia habilitacia 
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tezo pri internaciaj planlingvoj. Per ĝi kaj per tre multaj artikoloj kaj libroj 
li komencis venki la obstaklojn en Germana Demokratia Respubliko (GDR) 
– ne nur la kutimajn antaŭjuĝojn kontraŭ artefarita lingvo, kiuj  ne estis 
rezervitaj al GDR, sed ankaŭ la ideologiajn barojn, nome la postrestaĵojn de 
la Stalina “lingvoscienco” kaj la profundan malfi don de partiaj funkciuloj 
kontraŭ elmontroj de memstara internaciismo. En 1959 li komencis studi en 
la Universitato de Rostock pedagogion, germanan fi lologion kaj geografi on. 
Dum kvar jaroj li estis fakinstruisto en supera lernejo de meklenburga vilaĝo.

Ekde 1965 la kondiĉoj por la Esperanto-movado en Germana Demokratia 
Respubliko (GDR) pliboniĝis, ĉar tiujare fondiĝis “Centra Laborrondo por 
Esperanto en Kulturligo de GDR” (ekde 1981 GDREA). Blanke tuj ekaktivis 
por ĝi en sia regiono. (En 1966, kiam li unuafoje, kadre de trikapa ofi ciala 
delegacio, vojaĝis al okcidento, al  la Germana Esperanto-Kongreso en 
Bamberg, mi konatiĝis kun li.) Li translokiĝis al Berlino kaj tie en 1968 iĝis 
profesia sekretario de la Laborrondo. En tiu pozicio li restis dum pli ol dudek 
jaroj.

Same longe li redaktis la organon de la Centra Laborrondo, Der Esperantist. 
En 1976 li doktoriĝis en Humboldt-Universitato per tezo, kiu komparas 
la vortfaradon en la germana kaj en Esperanto. Per la dua, jam menciita 
disertacio, en 1985 (D. Blanke 1985), li akiris la universitatan instrurajton; 
ĝi aperis en prestiĝa libroserio. Ekde 1988 li estis docento en Humboldt-
Universitato.

Sociologia analizo montris en 1985, ke 70% de la anoj de GDREA lernis 
Esperanton post 1965. La meza aĝo de la eklernintoj estis 32. Por atingi pro-
greson, tial unue necesis mildigi la informan defi citon, kiu estiĝis en orienta 
Germanio pro tio, ke pli ol tridek jarojn ne eblis disvastigi Esperanton tie.

Blanke bone sciis profi ti la ofi cialigon. Necesis ĉiama sinadapto al la 
politikaj kondiĉoj  kaj al aktualaj partiaj gvidlinioj, kaj pri ambaŭ taskoj 
Blanke ĉefe respondecis. Li estis, kiel formulis unu kunbatalinto, “la ĝusta 
persono kun ĝusta talento je ĝusta loko.” Helpa faktoro estis, ke Blanke 
akiris ankaŭ inter pli maljunaj esperantistoj kredindecon, ĉar li estis tute 
maltipa funkciulo – li lernis Esperanton en tempo, kiam tio tute ne promesis 
profesian perspektivon. Frutempa mentoro estis la masonisto Franz Tischer 
(✝1973)  en Magdeburg; fascinis lin, ke tiu tute ne privilegiita homo uzas 
Esperanton por sinklerigo kaj kiel fenestron al la mondo. Tischer ne simpatiis 
kun la reĝimo, sed montris komprenon pri Blanke, sia “Esperanto-fi lo.” Ĉar 
ankaŭ mi iom korespondis kun Tischer antaŭ proksimume kvindek jaroj, mi 
ilustro-cele citu el unu letero lia: 

[… ] se li [Detlev Blanke] volas antaŭeniĝi, li ja devas agi en la senco 
de la reganta atmosfero, alie li ne povas progresi. […] Ni maljunuloj 
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ne povas tiom 180 grade turni, pro tio mi ne plu taŭgas por la nuna 
situacio. Preskaŭ ĉiuj malnovaj, iam tre aktivaj esperantistoj ne plu 
estas en gvidanta pozicio. 

Ne mirige, la profesia avanco igis Blanke dankema al la reĝimo. Stimulis lin 
apud Franz Tischer, kiu estis socialdemokrato, ankaŭ la persona modelo de 
komunistaj esperantistoj, kiuj suferis en naziaj koncentrejoj. Ili estis homoj, 
kiuj volonte helpis konstrui socialismon, sed de tempo al tempo kuraĝis spiti 
siajn superulojn.

Kvankam Blanke ĉiam, ankaŭ esperantlingve, defendis la politikon de 
GDR, li bone konsciis, ke sian disvolvon la movado ne ŝuldis al desupra 
favoro, sed al desuba premo originanta en la deziro de homoj en fermita ŝtato 
eskapi limigojn kiel cenzuron kaj muron kaj uzi Esperanton kiel ligilon kun 
la ekstera mondo. Tiuj homoj deziris ekspluati la avantaĝojn de Esperanto 
en “niĉo,” kaj Blanke helpis ilin eluzi la ekzistantajn ŝancojn, zorge atentante, 
ke la esperantistoj ne faru ion kontraŭŝtatan, per kio povus endanĝeriĝi la 
fragila movada pozicio.

Dum du jardekoj Blanke, plej ofte sola aŭ nur kune kun sia estro-
prezidanto, reprezentis GDR en Universalaj Kongresoj. Li iĝis internacie 
konata. Laŭ propra konfeso, li ŝatis la multfl ankan profesian vivon de 
funkciulo, movadano kaj sciencisto ebligitan per Esperanto. Precipe en 
la komitat-kunsidoj de UEA li impresis per sia afereca kunlaboro kaj 
organiza kapablo. En tio li similis al la bulgaro Nikola Aleksiev (1909–2002), 
kvankam tiu estis pli ol 30 jarojn pli aĝa. Ambaŭ iom post iom iĝis kvazaŭ 
kunordigantoj de la Esperanto-asocioj en la socialismaj landoj. Dank‘ al la 
prestiĝo, kiun Blanke akiris tie, li povis instigi tiujn asociojn al pli aktiva 
agado. Diskrete, malantaŭkulise, li skurĝis la paralizan efi kon, kiun daŭre 
havis la neofi cialigo (kaj inerto) de la movado en Soveta Unio. 

Fojfoje al lia fervoro mankis ekvilibro. En sia verketo Esperanto kaj 
socialismo? Pri la movado sur la “alia fl anko” (2004 kaj 2007) li pentris la rolon 
de Mondpaca Esperantista Movado (MEM) rozkolore. Li asertis, ke MEM 
ofertis eblon, kiun ne donis UEA, nome “esprimi sin pri aktualaj politikaj 
problemoj.” Pri la tendenca, propagandeca karaktero de MEM Blanke 
silentis. Li povis ankaŭ krei embarason. Li forte grumblis kontraŭ tio, ke 
menciiĝu detaloj de la subpremo de Esperanto en stalinismo. Tio konformis 
al la politikaj postuloj en GDR, sed estis nerealisme, eĉ nedece, atendi de 
okcidentaj esperantistoj kaj de UEA prisilenti la sangajn persekutojn, kiuj 
trafi s tre grandan nombron de ordinaraj esperantistoj. Nur malfrue, fakte en 
la menciita verketo, li povis konfesi, ke “la persekutoj de la esperantistoj sub 
Stalin kvante kaj kvalite superis tiujn sub Hitler.” Tian agnoskon tra multaj 
jaroj komunistaj esperantistoj nur malofte pretis aŭ kuraĝis fari. 
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En 1989/90 kolapsis la reĝimo en GDR. Detlev Blanke bonvenigis la 
ŝanĝon. Li parolis pri makulitaj idealoj (“Tro da homoj estis buĉitaj en la nomo 
de ‘socialismo’”), ankoraŭ esperante dum iom da tempo, ke la socialismo, pri 
kiu li revis, per reformoj estos savebla; en 1990 li submetis novan tradukon 
de la Komunista Manifesto. Kiam, surprize ankaŭ por li, en Moskvo en 1990 
aperis reeldono de mia verko La danĝera lingvo, li ligis al tio entuziasmajn 
atendojn: li nomis la aperon de tiu libro en Soveta Unio “simptomo por nova 
fundamente grava etapo en la vivo de socialismo.” Poste li aludis pri la eblo 
de “tria vojo,” parte sin kroĉante al utopio, parte provante ĝin revivigi. Sed 
la optimismo pri la perspektivoj de perestrojko baldaŭ montriĝis senbaza.

Dum progresis la germana reunuiĝo, Blanke senrezerve faris sian 
kontribuon al ĝi, laborante por la kunfando de la Esperanto-asocioj en 
orienta kaj okcidenta Germanio (majo 1991). Plurfoje li laŭdis, ke la kunigo 
efektiviĝis en spirito de egalrajteco. Eblis nun senĝene diskuti pri ĝis tiam 
tabuaj temoj, kion faciligis la serena kondutmaniero de Detlev Blanke, lia 
natura toleremo kaj malŝato de polemiko. 

Fakte, Detlev Blanke verŝajne ne havis malamikojn. Bona ekzemplo 
estas lia reago al Ivo Lapenna. En ties fi ne tute senindulgaj kampanjoj GDR 
kaj Blanke okupis centran lokon. Blanke reagis je tio tre milde: li simple 
fl ankenŝovis la konspiroteoriojn de Lapenna kaj anstataŭe emfazis liajn 
pasintajn, grandajn meritojn por la Esperanto-movado. Sin mem li kuraĝe 
korektis, dirante (letero de 20-1-1991), ke liaj iamaj asertoj pri SAT (kiun 
komunistaj esperantistoj kutimis insulti) ne estis ĝustaj kaj ke la juĝon de 
Lapenna pri Soveta Unio li mise stampis ”antisovetia aŭ antikomunisma.” 
Alifl anke, en la pensaro de Blanke restis ankaŭ kontinueco trans la reĝim-
ŝanĝon. Tio evidente rilatas unuavice al liaj lingvistikaj verkoj, kiujn plej 
malmulte povis infl ui politikaj-ideologiaj vidpunktoj, sed foje ankaŭ al liaj 
“movadologiaj” teorioj. Li kapablis distancigi sin jen de stalinismo, jen de 
lingva mistikismo. Se li kritikis la sintenon de esperantistoj al la interna ideo, 
tio dum la ekzisto de GDR respegulis la strebadon ne allasi internaciismon 
konkurencan al la reganta ideologio. En 1997 Blanke revenis al la temo, 
nun tamen precizigante, ke li kontraŭas nur “la neseriozan babiladon pri la 
interna ideo,” sektismon kaj la emon atribui al la lingvo mem “iun internan 
mistikan kredon aŭ forton.” Li turnis sin kontraŭ “bombastaĵoj ridindaj kaj 
ridindigaj” en la Esperanto-movado. En ligo kun tio li en majo 2001 en parte 
satira stilo kritikis la provon starigi t.n. Esperantan Civiton (D. Blanke 2001). 

Atinginte la asocian kunfandiĝon en Germanio, Blanke povis koncentriĝi 
al sia plej ŝatata temo, la pozicio de Esperanto en scienco. En 1991 li fondis 
Germanan Societon pri Interlingvistiko (GIL), kiun li prezidis ĝis 2011 kaj kies 
ĉiujarajn konferencojn li organizis. Internacie, li iniciatis esperantologiajn 
konferencojn (la unua estis en la Universala Kongreso en Varna, 1978) kaj 
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redaktis plurajn volumojn kun ĝiaj referaĵ-kolektoj. Dum 24 jaroj, ĝis sia 
morto, li redaktis po 98 numerojn de germanlingva kaj de esperantlingva 
informilo por interlingvistoj. Kun Humphrey Tonkin li prizorgis de 1992 
ĝis 2013 la interlingvistikan sekcion en la bibliografi o de la usona Modern 
Language Association. Pri la vasta gamo de liaj interesoj (interlingvistiko 
kaj Esperantologio, lingvopolitiko, instruado de Esperanto, historio de la 
Esperanto-movado) atestas liaj libroj kaj multegaj artikoloj – bibliografi o 
listigas pli ol 1200 unuojn – kaj du festlibroj aperigitaj okaze de liaj naskiĝtagoj 
en 2001 kaj 2011. Por mi persone bela sperto estis la intensa kunlaboro kun 
Detlev por La arto labori kune (2010), nome la ampleksa “Festlibro Tonkin,” 
kiu ege profi tis de liaj konataj karakterizaĵoj: sistemeco, atento pri detaloj kaj 
laboremo. Lia tuta verkaro estis frukto de neelĉerpebla energio kaj nelaste de 
la ĉiama apogo, kiun donis al li lia edzino Wera, kiu estis samtempe, precipe 
en la kampo de terminologio, pli kaj pli ankaŭ lia  kolegino; en 2006 ili kune 
estis premiitaj de Infoterm per la Eugen-Wüster-medalo (W. Blanke 2008, 
2013). Ambaŭ multe vojaĝis, trifoje al Kubo, sed ankaŭ al Brazilo, Japanio 
kaj Novzelando. 

Fine de majo 2016 en la Universitato de Leipzig okazis impona scienca 
kolokvo honore al lia 75a jariĝo, en kiu partoprenis ankaŭ la renoma usona 
scienc-historiisto Michael Gordin. La geedzoj poste venis al la Universala 
Kongreso en Nitra, Slovakio. Neniu povis imagi, ke ĝi signifas adiaŭon al 
Detlev Blanke. Li forpasis la 20an de aŭgusto 2016.
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Kio okazis en la komunismaj landoj 
de meza kaj orienta Eŭropo?

Resumo: La unuaj klopodoj por revivigi la Esperanto-movadon post la dua 
mondmilito en centra kaj orienta Eŭropo renkontis multajn obstaklojn de 
la aŭtoritatoj. Tamen la subpremo ne estis absoluta en la komunista bloko; 
ĝi varias de lando al lando kaj dependas plejparte de ĉiu aŭtoritato. La 
morto de Stalin en 1953 ebligis eniri novan periodon por la esperantistoj. 
Laŭ pluraj kriterioj, la plej grava socia movado en tiuj landoj ĝis 1990 estis 
ĝuste la Esperanto-movado. Ekzistis pli da asocioj pri Esperanto ol asocioj 
pri homaj rajtoj, paco, medio, ktp. Krome la Esperanto-grupoj havis pli 
da internaciaj ligoj ol la aliaj. Kontraŭe, la 90aj jaroj vidis la disfalon de la 
Esperanto-movado en tiuj landoj, pro diversaj kialoj. Post sugesto de iuj 
hipotezoj tiurilate, la teksto fi nas emfazante la bezonon de plua esplorado 
en ĉi tiu studfako.

Ŝlosilvortoj: Esperanto; Esperanto-movado; Komunismo; Malvarma 
Milito; Sociaj movadoj.

What happened in the communist countries of Central and Eastern 
Europe? 

Abstract: The fi rst efforts to revive the Esperanto movement after the 
Second World War in central and eastern Europe encountered many 
obstacles on the part of the authorities. However, the repression was not 
absolute in the Communist bloc; it varies from country to country and 
depends largely on each authority. The death of Stalin in 1953 made it 
possible for the Esperantists to enter a new period. According to several 
criteria, the most important social movement in these countries until 
1990 was precisely the Esperanto movement. There were more Esperanto 
associations than human rights associactions, peace, environmental, etc. 
In addition, the Esperanto groups had more international connections 
than the others. Nevertheless, the 1990s saw the collapse of the Esperanto 
movement in these countries, for various reasons. After suggesting some 
hypotheses in this regard, the text concludes by emphasizing the need for 
further research in this fi eld of study.

Keywords: Esperanto; Esperanto movement; Communism; Cold War; 
Social movements.
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Que s‘est-il passé dans les pays communistes d‘Europe centrale et 
orientale ?

Résumé : Les premiers efforts pour relancer le mouvement espérantiste 
après la seconde guerre mondiale dans l‘Europe centrale et orientale se 
sont heurtés à de nombreux obstacles de la part des autorités. Cependant, 
la répression n‘était pas absolue dans le bloc communiste ; elle varie 
d‘un pays à l‘autre et dépend largement de chaque autorité. La mort de 
Staline en 1953 a permis aux espérantistes d‘entrer dans une nouvelle 
période. Selon plusieurs critères, le mouvement social le plus important 
en ces pays jusqu‘en 1990 était précisément l’espérantiste. Il y avait plus 
d‘associations d’espéranto que d’associations sur les droits de l‘homme, 
la paix, l‘environnement, etc. De plus, les groupes d‘espéranto avaient 
plus de connexions internationales que les autres. Pourtant, les années 
1990 ont vu l‘effondrement du mouvement espéranto dans ces pays, pour 
diverses raisons. Après avoir suggéré quelques hypothèses à cet égard, 
le texte conclut en faisant valoir la nécessité de poursuivre les recherches 
dans ce domaine d‘étude.

Mots-clés : Espéranto; Mouvement espérantiste; Communisme; Guerre 
Froide; Mouvements sociaux.

Enkonduko1

La temo de Esperanto dum la malvarma milito gravas mult-fl anke, sed estas 
malmulte esplorata, aparte en la tiel nomataj komunismaj landoj. Temas pri 
landoj, kiujn oni kutime konsideras orienta Eŭropo, ĉar la ĉefa tiama divido 
estis inter Oriento kaj Okcidento. Tamen, geografi e pluraj el ili situas en meza 
Eŭropo, koncepto kiu iĝis ofta germanlingve (Mitteleuropa) je la komenco 
de la XXa jarcento, kaj kiun lastatempe oni denove uzas por priparoli ilin.2 
Aliaj (ideologie) rilataj landoj situas for de tiu geografi a areo, inkluzive de 
Sovetunio, sed ankaŭ Albanio kaj Jugoslavio en Balkanio, kaj pluraj landoj 
en aliaj kontinentoj. Kvankam ĉiuj el ili meritus priesploradon, ĉi tiu teksto 
celas specife Bulgarion, Hungarion, Pollandon kaj Ĉeĥoslovakion.

Ĉar mi esperantistiĝis en okcidenta Eŭropo post la malvarma mililto, mia 
kono de la afero ne baziĝas sur propraj spertoj, sed legado kaj esplorado. 
Miaopinie la ĉefa referenco pri tiu temo (kaj pri aliaj) daŭre restas La danĝera 
lingvo. Krome, pluraj mallongaj tekstoj en la retejo de la esplorprojekto 

1 Tiu ĉi esplora noto baziĝas sur prelego pri “la malfacila eliro de la Esperanto-movado en 
Orienta Eŭropo post la dua mondmilito” okazinta la 21-an majo 2021, kadre de mia aka-
demia restado en Parizo kiel vizitanta profesoro en École des hautes études en sciences 
sociales. Vidu h ps://www.ehess.fr/fr/personne/javier-alcalde-0

2 Kaplan (2013: 34-36) faras similan konstaton.
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Militrakonto pritraktas interesajn erojn kaj homojn en tiuj landoj.3 Ankaŭ 
utilas multaj rakontoj de ĉefroluloj en tiu historio, kaj fi kciaj, kaj nefi ckiaj, 
kiel tiuj pri Germanio de Detlev Blanke (interalie 2004) kaj pri Sovetio de 
Mikaelo Bronŝtein (1992, 2016 kaj 2017).4 Kaj ekzistas esplorindaj materialoj 
en diversaj arkivoj disigitaj en pluraj landoj.5 

Eblas dividi la historian fadenon laŭ tri periodoj. Tiel la unua turnopunkto 
estus 1953, mortojaro de Stalin; kaj la dua 1989, pro la falo de la Berlina 
muro.6 En ĉiu periodo substrekindas malsamaj esplordemandoj.

Unua periodo (1945-1953)

Ĝenerale post la dua mondmilito la bonfarto de Esperantistoj dependis de la 
politika kunteksto en ĉiu lando. Tial, la unuaj klopodoj revivigi la movadon 
alfrontis multajn obstaklojn de la aŭtoritatuloj. La malnovaj laboristaj 
esperantistoj, kiuj multe suferis dum la nazia periodo, estis aparte ŝokitaj de 
tiuj malfacilaĵoj. 

Kio instigis la reĝimojn limigi aŭ eĉ malpermesi la disvastigon de 
Esperanto? Respondas Lins: Hejmlanda sekureco. Tio estas, la sama timo pri 
eksterlanda korespondado kaj aliaj neregeblaj kontaktoj, kiel en 1937/38 en 
Sovetunio kaj en 1941 en la baltaj ŝtatoj. Esperantistoj estis denove akuzataj: 
“cionistoj kaj kosmopolitoj.” Tamen, la subpremo de Esperanto ne estis 
absoluta en la komunista bloko; ĝi variis de lando al lando kaj grandparte 
dependis de ĉiu aŭtoritatulo.

En Hungario, ekzemple, oni sukcesis igi Esperanton nedeviga fako en 
elementaj lernejoj en 1948. Kaj 104 parlamentanoj (34 komunistoj) subtenis 
similan politikon en mezlernejoj. Eĉ Mátyás Rákosi, la estro de la partio, 
deklaris publike ke li mem lernis Esperanton. Tamen la evoluo de la movado 
paralelis la stalinisman elpurigon de la partio. Tiel Literatura Mondo, 
relanĉita en 1947, ĉesis aperi en 1950, ofi ciale „pro fi nancaj obstakloj”. Ankaŭ 
en 1950 Hungara Esperantisto ĉesis aperi. En 1951, ĉiuj Esperanto-periodaĵoj 
en Ĉeĥoslovakio devis ĉesi publikigon. Intertempe, en 1950 okazis lingva 
3 Vidu ekzemple Alcalde (2018) pri Aleksander Metodiev Nakov, Goussef (2019) pri Ada 

Sikorska-Fighiera kaj Dubourg-Gla gny (2020) pri Maria Paulina (Marja) Orse .
4 Ankaŭ en la retejo de Andreas Künzli troveblas abunda materialo, el persona perspek vo 

kaj verks lo. Vidu h p://www.plansprachen.ch/
5 Krom Vieno, Roterdamo, Subirats kaj ĉiuj aliaj esperantaj kolektoj, menciindas diversaj 

personaj kaj familiaj arkivoj. Ekzemple u pri la dokumentoj kolek taj de Detlev kaj Wera 
Blanke konsulteblaj en Berlino. Vidu h p://www.argus.bstu.bundesarchiv.de/ny4604/in-
dex.htm

6 Aliaj aŭtoroj preferas uzi la jaron 1991 por marki la finon de la malvarma milito. En la kadro 
de u ĉi teksto, uj detaloj ne gravas, kaj mi konsideras la periodon 1989-1991 kiel sama 
momento de la Historio.
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diskutado en la paĝoj de Pravda, kie Stalin kondamnis la lingvajn teoriojn de 
Marr. Sekve, la esperantistoj devis sindediĉi al la konstruado de socialismo. 
El lingva perspektivo, tio signifi s fokusiĝi pri la antaŭenigo de la rusa lingvo. 
Alivorte, Esperanto restis malamata (okazis eĉ arestoj kaj maldungoj) pro 
politikaj kialoj. 

Dua periodo (1953-1990)

La morto de Stalin en 1953 helpis transiri al nova periodo, pli pozitiva por la 
esperantistoj.7 Tiun jaron kreiĝis Mondpaca Esperantista Movado, internacia 
pacifi sma asocio, ofte kontrolata de la komunismaj reĝimoj. Kaj en la sekvaj 
jardekoj elstaris Bulgara Esperanto-Teatro, kiu kutimis sursceneĝi en 
internaciaj renkontiĝoj. 

Esplorante pri tiu periodo (ekde la kvindekaj jaroj ĝis la naŭdekaj jaroj), mi 
interesiĝis pri du fakaj verkoj de la bulgara sociologistino Ana Velitchkova 
(2010 & 2014), eble ĉar mi mem doktoriĝis pri sociaj sciencoj. Malgraŭ tio, 
ke ŝiaj verkoj enhavas pripensigajn ideojn kaj nekonatajn datumojn pri la 
Esperanto-movado en pluraj landoj (ne nur Bulgario), oni malofte mencias 
ilin en Esperantujo. 

Verŝajne tio ŝuldas al la fakto, ke Velitchkova esploris el ekstere (t.e. 
ŝi ne estas esperantisto), kaj nur lernetis la lingvon por fari sian esploron. 
Foje esperantistoj malestimas tiajn esploristojn, ĉar laŭ onidiro ili malfacile 
sukcesas kompreni la esencajn trajtojn de nia movado, kaj fi nfi ne ili verkas 
banalaĵojn enkadrigitajn en faka ĵargono. Parte tiu kritiko ŝajnas al mi justa, 
sed parte ĝi estas antaŭjuĝo. Ne malofte, kiam oni superas tiajn antaŭjuĝojn 
eblas malkovri interesajn rezultojn. Krom kelkaj evidentaj limigoj, interalie 
metodologiaj, Velitchkova plurfl anke kontribuis al la faka literaturo.

Kial ŝi decidis studi la esperantistojn? Ĉar ŝi volis esplori la plej signifan 
socian movadon en Orienta Eŭropo dum la komunisma periodo. Post analizo 
de kompleta datumbazo pri sociaj movadoj en la mondo inter 1953 kaj 2003 
(Smith & Wiest, 2012),8 ŝi konkludis ke laŭ malsamaj kriterioj la plej grava 
en tiuj landoj estis ĝuste la Esperanto-movado. Ĝis la naŭdekaj jaroj ekzistis 
tie multe pli da Esperanto-asocioj ol asocioj pri homaj rajtoj, paco, medio 
ktp. Krome, la Esperanto-grupoj havis pli da internaciaj ligoj ol la aliaj. Jen la 
unua kontribuo de Velitchkova al la historiografi o pri Esperanto. 

Kompreneble, kondiĉo de tiu esperanta fl orado estis la apogo de la 
komunismaj reĝimoj. Pri la kialoj de tiu apogo mankas tamen sistema 

7 Indus ankaŭ konsideri la eblan influon en u periodo de la UNESKO-Rezolucio IV.1.4.422 pri 
Esperanto, akcep ta en 1954 en Montevideo. Mi dankas al Mauro Viader pro la sugesto.

8 Ĝi inkluzivas 301 variablojn, prenitajn de Yearbook of Interna onal Organiza ons.

Javier Alcalde



—69—

esploro, eblas nur hipotezi. Ĉu la reĝimoj uzis la Esperanto-movadon por 
kontroli iliajn civitanojn? Ĉu ili subtenis ĝin ĉar ili trovis similaĵojn inter 
sia komunisma kaj porpaca idearo/propagando kaj la valoroj ligataj al 
Esperanto? En sia doktoriĝa tezo Velitchkova emfazis la kamaradecan kaj 
amikeman etoson de la Esperanto-movado, kiu laŭ ŝi ludis rolon eĉ en la 
paca kaj rapida transiro al la demokratio en Bulgario. Sen nei tion, tiu parto 
de ŝia esploro ŝajnis al mi malpli konvinka.

Dua empiria trovo de Velitchkova estas la regula kreskiĝo de la Esperanto-
movado ĝis la naŭdekaj jaroj (vidu la fi guron sube). Turnopunktoj estis 1968 
(ekzemple en Ĉeĥoslovakio) kaj 1975 pro la Helsinka Interkonsento.9 Tiu 
intereso pri Esperanto de la centraj kaj orientaj Eŭropanoj okazis samtempe al 
mildigo de la diktaturoj, kiel montras la evoluo de libroeldonado en Hungario. 
Laŭ Vilmos Benczik (2014), inter 1976 kaj 1990 Hungara Esperanto-Asocio 
publikigis 138 librojn en / pri Esperanto kaj vendis 368.948 ekzemplerojn.

Pri tiu dua periodo, pluraj datumoj de la verkoj de Velitchkova frapas. 
En 1988 estis 57 Esperanto-grupoj en Orienta Eŭropo; tio signifas 23,08% de 
ĉiuj asocioj en tiuj landoj. Kompare, la asocioj pri homaj rajtoj estis 11,74%, 
pri paco 10,53%, pri medio 10,53%, pri virinoj 6,07%. Ne hazarde, la tri 
ĉefaj UK okazis en Pollando (Varsovio 1987, kun 5946 partoprenantojn), 
Hungario (Budapeŝto 1983, 4834 partoprenantojn) kaj Bulgario (Varna 
1978, 4414 partoprenantojn). En 1988, la landoj kun pli da membroj en UEA 
estis Pollando (9332), Bulgario (5215), Hungario (3706) kaj Ĉeĥoslovakio 
(3637).10 Fakte, en tiuj landoj oni kutimis koni persone membron de UEA. 
Laŭ la kalkulo de Velitchkova, 15,55% de la bulgaroj konis iun membron de 
UEA; same okazis en Hungario (9,66%), Pollando (6,88%) kaj Ĉeĥoslovakio 
(6,66%). Kaj certe estis aliaj esperantistoj, kiuj ne membris en UEA, sed simile 
famiĝus inter siaj samlandanoj. Velitchkova argumentas, ke pro tio ke ne 
ekzis tis alia komunika kanalo kun la Okcidenta bloko, esperantistoj estis 
presti ĝaj homoj, kiuj fi eris montri ricevitan korespondadon, tiel ke ĉiuj iliaj 
konatoj sciis pri ilia esperantisteco. 

El tiu perspektivo, se la Esperanto-movado estis tiom grava dum la 
komunisma periodo, malfacilas kompreni, kial ne ekzistas en ĉiu universitato 
en Pollando, Bulgario, Hungario, Slovakio aŭ Ĉeĥio aparta fako prie. Ĉu oni 
iam starigos ĝin? 

9 La Helsinka Interkonsento (oficiale Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaborado en Eŭropo) 
okazis en Helsinki (Finnlando) inter 1973 kaj 1975. Ĝi signifis malpliigon da streĉoj inter 
la du flankoj de la malvarma milito, kaj pli da atento al la homaj rajtoj en la komunismaj 
landoj. Ne hazarde, la internacia ne registara organizaĵo Human Rights Watch es s kreita 
sekve de ĝi.

10 Tiuj grandaj nombroj sen ĝis ankaŭ en la komitato de UEA, kie la multaj reprezentantoj de 
uj landoj foje kunordigis siajn poziciojn. 
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Tria periodo (post 1990)

Kiel sciate, la naŭdekaj jaroj vidis la kolapson de la Esperanto-movado en 
la komunismaj landoj. Jen fascina esplordemando: Kial tio okazis? Denove 
mankas sistema esploro, kaj eblas nur hipotezi.

(a) En la nova (kaj pli libera) kunteksto, la homoj el tiuj landoj ne plu 
dependis de Esperanto por vojaĝi, ĉar ili kapablis havi internaciajn 
kontaktojn alimaniere. Alivorte, Esperanto ne plu necesis.

(b) La ekonomia krizo signifi s la fi non de publika fi nancado por la 
Esperanto-movado (ekzemple en Bulgario oni maldungis kvardekon 
da profesiaj esperantistoj). La esperantistoj perdis siajn rimedojn. 

(c) Esperanto en tiuj landoj estis tiel ligata al komunismo, ke kiam alvenis 
kontraŭkomunisma ondo, tiu ankaŭ implicis kontraŭesperantan 
agadon. En la nova periodo Esperanto akiris negativan prestiĝon.11

(d) Dum la malvarma milito Esperanto permesis iugrade superi la 
malamikajn rilatojn inter la du geopolitikaj blokoj, perante transnaciajn 
ligojn el homo al homo. La postmilita kunteksto ne bezonis tian pacisman 
interkomprenigilon.12

(e) La fi no de la malvarma milito estis komprenita ankaŭ kiel la fi no de 
la Historio, laŭ la esprimo de Fukuyama (1992).13 Kapitalismo venkis, 
inkluzive de ĝia lingvo, kiu fariĝis la tutmonda lingvo. La ideo de 
internacia lingvo ne plu havis sencon.

Taŭga respondo probable kombinus la kvin elementojn, laŭ malsama 
relativa pezo en ĉiu lando. 

Rilate al tiu kolapso, indas tamen ne forgesi, ke eĉ nun tiuj landoj el meza 
kaj orienta Eŭropo daŭre gravas por la Esperanto-movado: Tie naskiĝis la 
Internacia Lingvo. La ofi ciala institucio atestanta la Esperanto-ekzamenojn 
laŭ la Komuna Referenca Kadro de EU restas la Universitato de Budapeŝto. 
En Poznań (Pollando) funkcias programo pri interlingvistikaj studoj. Dume, 
slovakaj esperantistoj sukcesis progresigi la movadon en Slovakio kaj sam-

11 En la verkoj de Velitchkova estas interesaj intervjuoj urilate. 
12 Tiu pacifisma hipotezo ŝajnas simila al hipotezo (a), sed esence malsamas, ĉar temas pri 

tutmonda afero, kiu ne nur ligiĝas al la komunisma bloko. Kiel videblas en la figuro sube, la 
simila evoluo de la kvanto de Esperanto-grupoj en landoj okcidentaj kiel Svedio kaj Usono, 
kaj en ( elnomataj) orientaj kiel Pollando aŭ Bulgario sugestas, ke dum la malvarma milito 
Esperanto funckiis kiel pacisma ilo por alproskimigi homojn el la du blokoj. Tiel hipotezo (d) 
- same kiel hipotezo (e) - parte klarigeblus ankaŭ la nega va evoluo en la okcidentaj landoj 
dum la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento.

13 En u influa libro la aŭtoro argumentas, ke post la malvarma milito alvenis la fino de la 
ideologia evoluo de la homaro per la universaligo de la okcidenta liberala demokra o kiel 
fina formo de homa registaro. 
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tempe fariĝis pli infl ua internacie, interalie pro daŭra kunlaborado kun UEA. 
Krome, en la ekstera mondo la politika kunteksto ŝanĝiĝis. Se Usono daŭre 
perdos infl uon, eblas ke simile ĝia lingvo perdos infl uon. La mondo turnas 
sin orienten, kvankam ĝi ne nepre estos pli demokrata - laŭ la nunaj registaroj 
de la BRICS-landoj. Resume, malgraŭ la prognozo de Fukuyama, la estonto 
daŭre konstruiĝas; ĉefe en epoko de eksterordinaraj kaj ne antaŭvideblaj 
ŝan ĝoj, teknologiaj (kaj ne nur), ĝi simple ne sciatas.

Konklude

Kontraŭfakta aliro permesas al ni imagi alternativan historion. Kio okazintus 
se la malvarma milito ne fi niĝus en 1989-91? Ĉu la Esperanto-movado estus 
daŭriganta sian eksterordinaran evoluon en tiuj (kaj aliaj) landoj (vidu la 
fi guron sur p. 72, prenitan de Velitchkova)? Ĉu ĝi sukcesus havi pozitivan 
efi kon trans la komunisma bloko? Malfacilas tion scii. Sed ja eblas esplori la 
komunisman epokon en tiuj landoj.

La studo de la Esperanto-movado povas kontribui mult-fl anke al la 
historiografi o de meza kaj orienta Eŭropo. Ampleksa korpuso ekzistanta 
en la malsamaj arkivoj restas ne esplorita. Ekzemple, en ŝia doktoriĝa tezo 
Velitchkova detale analizis nur la revuon Bulgara Esperantisto en 1946 kaj 
1947. Mi imagas ke pro lingvaj malfacilaĵoj ŝi ne analizis aliajn jarojn kaj aliajn 
revuojn, kio neprus por havi komparan perspektivon.14 Fakte, la ekzisto de 
Esperanto-grupoj en multaj landoj ebligas unikan komparan esploradon pri 
la disvolviĝo de komunismaj reĝimoj, kaj pri kiel oni spertis ilin en diversaj 
landoj. 

El historiografi a perspektivo, ni havas aldonan privilegian esplorsituacion. 
Kiam mi esploris pri Esperanto kaj la unua mondmilito, krom escepto ne 
eblis trovi homojn kiuj travivis ĝin.15 Pri la hispana milito (1936-39) kaj pri 
la dua mondmilito mi sukcesis fari manplenon da intervjuoj.16 Kontraŭe, 
multaj el la esperantistoj, kiuj aktivis en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj de la 
pasinta jarcento en tiuj landoj de meza kaj orienta Eŭropo ankoraŭ vivas. 
Endus intervjui ilin. Kiu emus kunlabori en tia projekto? 

14 Kurioze Velitchkova dediĉis sufiĉe da spaco al eternaj komencantoj. Laŭ ŝia argumento, 
espe r an stoj marĝenas la homojn, kiuj lernas la lingvon malrapide.

15 La sola homo es s Eduardo Larrouy (1913-2020). Vidu Alcalde (2020a).
16 Vidu ekzemple Alcalde (2020b) pri Mario Cando o (nask. 1926).
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Esperantologio es  s fondita en 1949 de Paul Neergaard (Danlando), kun 
11-membra redakta komitato inter kiuj es  s Björn Colllinder, W.E. Collinson, 
Kálmán Kalocsay, Stefano La Colla, Gaston Waringhien kaj Eugen Wüster. 
Ĝi aperis neregule ĝis 1961. En 1999 ĝi es  s revivigita kiel Esperantologio 
/ Esperanto Studies fare de Christer Kiselman (Svedio), sub kies redakto 
aperis ĝis 2018 entute ok kajeroj. En 2019 ĝia eldonanto fariĝis la Centro 
de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED). 
 

La Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj 
(CED) fondiĝis en la jaro 1952 de Ivo Lapenna. Ĝia celo estas esplorado de 
ĉiuj aspektoj de lingva poli  ko kaj lingvoplanado je internacia nivelo kaj 
la studo de lingvaj baroj al internacia komunikado. Ĝia ĉefa revuo estas 
Language Problems and Language Planning, fondita en 1977 kaj eldonata 
trifoje jare de la eldonejo John Benjamins, Amsterdam (ĉefredaktoro: 
François Grin; redaktoro Michele Gazzola). Nome de CED, Esperan  c 
Studies Founda  on (ESF) publikigas ankaŭ la retan novaĵleteron Informilo 
por Interlingvistoj (h  ps://www.esperan  c.org/eo/publikajoj/ipi/) kaj 
aperigas anglalingvan version Informa  on for Interlinguists. CED, kies 
nuna direktoro estas Mark Fe  es, organizas konferencojn kaj subtenas 
esplorojn pri diversaj temoj en sia interesosfero.
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Esperantologio was founded in 1949 by Paul Neergaard (Denmark), with an 
11-member editorial board, among them Björn Colllinder, W.E. Collinson, 
Kálmán Kalocsay, Stefano La Colla, Gaston Waringhien and Eugen Wüster. 
It appeared irregularly un  l 1961. In 1999 it was revived as Esperantologio 
/ Esperanto Studies by Christer Kiselman (Sweden), under whose editor-
ship eight issues appeared between then and 2018. In 2019, its publisher 
became the Centre for Research and Documenta  on on World Language 
Problems (CED).

The Centre for Research and Documenta  on on World Language Prob-
lems (CED) was founded in 1952 by Ivo Lapenna. Its mission is the inves-
 ga  on of all aspects of language policy and planning at the interna  onal 

level and the study of linguis  c obstacles to interna  onal communica-
 on. Its principal journal is Language Problems and Language Planning, 

founded in 1977 and published three  mes a year by John Benjamins, 
Amsterdam (editor-in-chief: François Grin; editor: Michele Gazzola). On 
CED’s behalf, the Esperan  c Studies Founda  on (ESF) also publishes the 
online newsle  er Informilo por Interlingvistoj and produces an English-lan-
guage version Informa  on for Interlinguists (h  ps://www.esperan  c.org/
en/publica  ons/ifi -informa  on-for-interlinguists/). CED, whose current 
director is Mark Fe  es, organizes conferences and supports research on a 
range of topics within its areas of interest.
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