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aliigi la materialon, transformi tiun kaj krei devenaĵojn bazitajn sur tiu. La permesanto ne povas malvalidigi
la rajtojn, se vi sekvas la kondiĉojn de la permesilo.
Laŭ la jenaj kondiĉoj: Atribute - Vi devas la verkon adekvate atribui, provizi ligilon al la permesilo kaj
indiki, se estas faritaj modifoj. Vi rajtas tion fari en iu ajn racia maniero, sed ne en kielo supoziganta, ke la
permesinto subtenas vin aŭ vian uzon. Nekomerce - Vi ne rajtas uzi la materialon por komercaj celoj.
Samkondiĉe - Se vi la materialon alligas, transformas aŭ kreas ties devenaĵojn, vi devas distribui viajn
kontribuaĵojn kun la sama permesilo laŭ kiu disponeblas la originaĵo. Neniuj aldonaj limigoj - Vi ne
rajtas apliki jurajn ilojn aŭ teĥnologiajn rimedojn, kiuj jure limigus uzon de la materialo, ebligitan pere de la
permesilo.

BEL Konferencoj 2015 : ĝeneralaj temoj / Paulo Sérgio Viana ( kunordiganto).
Braziljo : Brazila Esperanto-Ligo, 2015.
31p. : il.

Prezentas resumon de la dek konferencoj prezentotaj kadre de “BEL
Konferencoj 2015”, en Juiz de Fora (MG), la 3-an kaj 4-an de aprilo.
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P R E Z E N T O

Esperanto estas antaŭ ĉio kulturfenomeno. Se ne estus tiel, ĝi ne
fariĝus tiu vivanta lingvo, kiun nuntempe ni povas libere uzi kaj ĝui, ĉar lingvo
ne povus vivi ekster kulturatmosfero. Kaj Esperanto fariĝos des pli grava
kulturfenomeno en la mondo, ju pli riĉa estos la kulturo, kiun ĝi peros.

Sed tiu kulturfenomeno ne kreiĝas per magia tuŝo. Ĝin devas krei la
komunumo, kiu uzas la lingvon. Tio estas ĝia tasko kaj respondeco. Se la
Esperantistoj efektive intencas, ke nia lingvo havigu al si la respekton de la
mondo, tiam ni devas montri al ĝi, ke indas respekti kaj aprezi nian kulturon.
Por tio, krom turismaj aranĝoj kaj kongresoj, krom ekskursoj kaj
klubkunvenoj, krom abunda interŝanĝado de retmesaĝoj kaj amuzaj filmetoj,
ni devas plu sekvi la tradicion komencitan de Zamenhof: produkti sciencan,
beletran, teknikan literaturon en nia lingvo. Ni devas montri, ke nia lingvo
trairas ĉiujn angulojn de la homaj interesoj. Ke ni povas iomete kontribui al
klerigo kaj pacigo de la homaro.

Ĉi tiuj estis la inspiraj pensoj, kiuj kondukis Brazilan Esperanto-Ligon
iniciati, antaŭ kelkaj jarojn, la eventon “BEL-Konferencoj”. Ili ne naskiĝis por
esti unu plia kongreso de Esperanto. Ili celas starigi kunvenon por homoj, kiuj
interesiĝas pri uzado de Esperanto en alta nivelo. Dekomence, oni invitis
prelegantojn por universitatnivelaj prezentoj, kun libera diskutado kune kun la
publiko. Temas do pri uzado de la lingvo en supera grado, koncerne gravajn
temojn en nia moderna socio, en plene demokratia etoso. La partopreno estu
do senpaga, malferma kaj larĝamensa. La sola postulo estas ekskluziva
uzado de Esperanto.

Ni estas tre feliĉaj, ke la nuna estraro de Brazila Esperanto-Ligo decidis
rekomenci niajn “konferencojn” – post kelkjara paŭzo. Espereble la brazila
Esperantistaro rekonos tion kaj aliĝos al tiu grava iniciato.

Nian koran dankon al la grupo da prelegantoj, kiuj bonvoleme sin
prezentis kun siaj ideoj. Al tiaj homoj – kaj al aktive partoprenema publiko –
ni ŝuldas la sukceson de nia “BEL-Konferencoj”.

Specialan dankon ni esprimas al la estraro de “Museu do Banco de
Crédito Real”, kiu afable akceptas nin por ĉi tiu evento.

Juiz de Fora, aprilon 2015.

Paulo Sergio Viana
Kunordiganto
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L A N O M I N A L V E R B A K A R A K T E R O D E L A A S P E K T O
E N E S P E R A N T O

Nazaré Laroca

Kvankam ĝi estas malfacila tasko, mi tamen prezentas resumon de la
ĉefaj ideoj de mia doktoriga tezo, kies titolo estas  La nominalverba
karaktero de la aspekto en Esperanto,1 kaj kiun mi defendis en 2009
(UFF, Niterói – RJ). Ĝia ĉefa celo estas evidentigi, ke la aspekta funkcio en
Esperanto estas esprimata per komunikaj kaj gramatikaj strategioj,
interrilate kun la semantika valoro de la verba formo aŭ de la participa formo.

Ni difinas aspekton kiel gramatikan kaj komunikan reprezenton de la
interna tempa karaktero de la verbo kaj de la participo, t. e., la maniero laŭ
kiu okazis, okazas aŭ okazos la ago, evento, procezo aŭ situacio, koncerne al
sia daŭro, fazoj kaj/aŭ plenumo, kodigitaj kiel verbo aŭ verba nomo, t.e.,
participo.

Ni rigardas la esperantan participon, kiel heterogenan vortklason,
karakterizitan kiel verbon kaj nomon; temas do pri nominalverba formo. Laŭ
tiu ĉi lasta termino, oni konsentas ke ĝi apartenas al ambaŭ klasoj. Ĉar la
lingvistikaj kategorioj distribuiĝas laŭ grada skalo, aŭ kontinuo, participo
estas konsiderata formo de transiro inter la verbo kaj la adjektivo, kiu
funkcias kiel adjektivo kaj adverbo, ne perdante sian verbecan kvaliton.

Estas du universalaj kaj ĝeneralaj aspektaj uzadoj: perfektivo kaj
imperfektivo. La imperfektiva aspekto aperas, kiam la lingvuzanto eksplicite
indikas la internan tempan strukturon de unu situacio. En la perfektiva
aspekto mankas tia indiko: ĝi celas priskribi la verban procezon kiel
neanalizeblan tuton, kiel demonstras la kontrasto en la ĉi-subaj tekstoj:

(a) “Tiel dirante, Kisuke metis manon ĉe sia brusto.”
(b) “Tiel dirinte, Kisuke fermis sian buŝon.”
Estante propreco de predikateco, la gramatika aspekto de Esperanto

prezentiĝas kiel komunika elekto de la lingvuzanto. Tiu ĉi elektas prezenti la
internan tempecon de la situacio perfektive aŭ imperfektive, pere de
disponeblaj esperantaj rimedoj por aspektigo.

Kiel plian ekzemplon, ni observu ĉi tiun tekston esperantigitan el
hungara verkisto:

1. Oni povas legi la verkon ĉe la jena adreso:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=155139
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Kiam la princino duonan horon pli malfrue en la parko
promenadis, venis renkonte al ŝi juna viro en ĉasistvesto.

Koncerne al la komunika nivelo, perfektiva aspekto estas uzata por
esprimi, ke unu evento incidas sur alian, dum ĝia disvolviĝo, t.e., venis
renkonte; tiam la fona okazaĵo estas esprimata per imperfektiva aspekto,
promenadis.

La unua estas perfektive prezentita kiel tuto, dum la dua estas
imperfektiva, kiel montras la imperfektiva aspektigilo2 –ad, esprimanta
agdaŭron.

Tiamaniere, nia tezo pruvas, ke la internacia lingvo Esperanto estas
lingvistike studebla objekto same kiel naciaj lingvoj. Ĝi ankaŭ evidentigas, ke
la aspekta funkcio en Esperanto estas esprimata per komunikaj kaj
gramatikaj rimedoj kiuj interrilatas laŭ la semantika valoro de verba aŭ
participa formo.

Ni konfirmas, ke Esperanto disponigas leksikajn kaj gramatikajn
rimedojn, kiuj ebligas uzonton kodigi aspekto-kategorion, nome: imperfektivo,
perfektivo kaj prospektivo. Imperfektivo kaj perfektivo povas esti rigardataj
laŭ kvanta vidpunkto, kaj ili tiamaniere naskas iteracian aspekton.

Laŭ nia esploro, Esperanto ne nur havas verbajn tempojn sed ĝi
disponigas tri ĝeneralajn gramatikajn aspektojn, ĉefe esprimatajn de
participaj formoj, per sufiksaj aspektigiloj, nome: imperfektivo (-ant, -at),
perfektivo (-int,-it ) kaj prospektivo (-ont, -ot). Spite al sia malofta uzo en niaj
korpusoj, prospektiva aspekto montriĝis precipe per la aspektigilo –onta.

2. Aspektigilo – vorto, afikso aŭ esprimo kiu atribuas aspekton al verba esprim-strukturo, vorto aŭ afikso.



BEL-Konferencoj■ 2015

7

V I R I N A J R A J T O J , V I R I N A F O R T O

Karina Oliveira*

Nia lando havas prezidantinon nuntempe, la unua virino en la historio de
Brazilo kiu estras la landon. Sed kiajn vojojn virinoj devis trairi por konkeri la
rajtojn kiujn ili havas hodiaŭ? Nur en 1932 virinoj konkeris la rajton
partopreni en balotadoj en Brazilo, ekzemple.

Brazilo havas leĝon kiu protektas virinojn kontraŭ perfortoj fizikaj kaj
mensaj faritaj de viroj, nome Leĝo "Maria da Penha". Ĝi estas relative juna
(estis aprobita en 2006) kaj ankoraŭ ne multaj virinoj konas siajn rajtojn kaj
scias kiel esti protektataj per tiu leĝo kaze ke ili suferas ion. La nomo de la
leĝo estas omaĝo al Maria da Penha Maia Fernandes, biologia-farmaciistino,
el Fortalezo-Cearao. Ŝia eksedzo, universitata profesoro, provis mortigi ŝin
dufoje, la unua per pafo en ŝian dorson (ŝi estis dormanta kiam li faris tion),
kio fariĝis ke ŝi ne plu povu movi siajn gambojn, kaj la duan fojon per elektra
kurento, farante ke la duŝilo kie ŝi kutime baniĝis havu elektran konekton al la
akvo.

En 2009, estis kreita socia retejo (http://leimariadapenha.com.br/)
por ke la virinoj interkonatiĝu kaj interparolu pri siaj spertoj, aŭ simple por
informiĝi pri la leĝo kaj rilataj aferoj.

Ĉe la venonta ligilo oni povas vidi videon (en la portugala) en kiu
Maria da Penha rakontas pri sia vivo: https://www.youtube.com/watch?v=GBU-nJNlnd0.

Virinoj en sciencaj medioj, aŭ en profesioj kiuj estas kutime "viraj" ne
estas ordinara afero. Eĉ kun ĉiuj progresoj kiujn nia socio faris rilate al la
virinaj rajtoj, ankoraŭ hodiaŭ virinoj estas rigardataj kiel malpli fortaj, malpli
kapablaj, malpli inteligentaj.

Marie Curie estis pola fizikistino kaj kemiistino, kiu en 1903 ricevis
la Nobel-Premion pri Fiziko kaj en 1911 ricevis la Nobel-Premion pri Kemio,
ĉar estis ŝi kiu malkovris la kemiajn elementojn "radiumo" kaj "polonio". Krom
tio, ŝi estis la unua virina profesoro de la prestiĝa universitato Sorbono, en
Parizo. Ŝi ne estis akceptata en la Akademio pri Sciencoj en Francio. Kial?
Simple ĉar ŝi estis virino (sed ja ŝi partoprenis aliajn fakajn akademiojn kaj
estis rekonita kiel grava sciencistino siatempe).



8

BEL-Konferencoj■ 2015

Juana Inés de la Cruz vivis en Meksiko dum la 17a jarcento. Ŝi estis
grava verkistino, kiu ankoraŭ dum la infaneco malkovris la bibliotekon de sia
avo kaj legis plurajn gravajn verkojn de la monda literaturo. Ŝi volis studi en
universitato, sed tio estis ne permesita al virinoj tiam. Pro tio, ŝi fariĝis
monaĥino, ĉar tiel ŝi povus studi pli libere, kaj ne bezonus edziniĝi. Ŝi
defendis en siaj verkoj la virinan rajton studi kaj iĝi klera.

Amelia Earhart estis la unua virino kiu transflugis sole la Atlantikon,
estante la respondeculino pri la aviadilo, dum la 30-aj jaroj de la 20a jarcento.
Tio okazis post longa batalo por respekto kaj malfacilaj financaj problemoj por
akiri la lecionojn pri flugado kaj la rajton flugi.

Jane Austen estis romanverkistino dum la 18a jarcento kiu vivis en
Anglio. En siaj verkoj ŝi defendas ke la virinoj povu esti edukitaj, partoprenu
en politikaj interparoloj, kaj aliaj aferoj kiuj estis permesataj nur al viroj.

Malala Yousafzai's estas 17-jaraĝa pakistanino kiu en 2014 gajnis la
Nobel-Premion pri Paco. Ŝi estas aktivulino pri homaj rajtoj, kaj por la rajto
eduki junulinojn (kaj infanojn, ĝenerale).

Tiuj kaj multaj aliaj virinoj estis gravegaj en la historio de la homaro,
sed ĉiam devis alfronti antaŭjuĝojn pri siaj kapabloj pro la simpla fakto ke ilia
sekso estis ina, kaj ne vira. Estas organiza movado nomata “feminismo” (aŭ
simple “inismo”), kies celo estas starigi samrangecon inter viroj kaj virinoj, kaj
tio ja montriĝas malfacila tasko.

*Karina Oliveira magistriĝas pri Lingvistiko en la Universitato de San-Paŭlo
kaj estas estrarano de EASP (Esperanto-Asocio de San-Paŭlo).
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D U F O J E E N P O Z N A N O P O R I N T E R L I N G V I S T I K A J S T U D O J
E N L A P O L A U N I V E R S I T A T O A D A M M I C K I E V I C Z :

F O T O A L B U M O D E A V E N T U R E M A B R A Z I L A S T U D E N T O

Paulo Nascentes

Kapabligo estas unu el la kvin aksoj de la Strategia Plano de UEA. La
atingo de gravaj celoj de tiu multflanka defio dependas de forta kunigo de
diversaj E-institucioj, nome UEA, ILEI, ESF, Edukado.net, UAM, inter aliaj.
De 2014 ĝis 2017 okazas la tria versio de la Interlingvistikaj Studoj en la
pola Universitato Adam Mickievicz, IS/UAM, en la urbo Poznan. Brazilanoj
tie furoras, kiel la plej nombra, vigla kaj entuziasma grupo. En la ĉijara 20-a
de septembro, kun aliĝintoj el 14 landoj (7 el Brazilo, po 3 el Hispanio kaj
Pollando, po 2 el Slovakio kaj Svedio, po 1 el Rusio, Kroatio, Irano, Ĉeĥio,
Hungario, Nederlando, Belgio, Francio kaj Granda Britio) restartis la
interlingvistikaj studoj de UAM la 6-an fojon ekde 1998. En la printempa
septembro ĉeestis 3 tiamaj diplomitaj brazilanoj (Guilherme Jardim, Ivan
Colling kaj Rita Moraes) plus Karina Oliveira, kiu finis la unujaran instruistan
trejnadon. Al tiuj aldoniĝis 6 novuloj (Eida Lima, Fábio, Fernando Pitta,
Rafael Zerbetto, Ronan kaj Paŭlo, ĉi tiu preleganto). La tuta periodo por la tri
interligataj eventoj de la unua semestro estis de la 20-a ĝis la 28-a de
septembro 2014.

Tiu aventuro nur eblis por diversaj studentoj, ne nur brazilaj, danke al la
stipendio starigita de kuna kampanjo de ESF kaj Edukado.net, kiuj rikoltis
monon ĉe la malavara tutmonda esperantistaro kaj tiel donacis la bezonatan
monhelpon al deko da studentoj. Sen tiu bonvena monapogo, certe mi mem
kaj diversaj kolegoj ne povus alfronti la altajn elspezojn de la studkotizo,
vojaĝkosto kaj loĝado en Poznano. Krom dankemaj, certe ĉiuj ni sentas sin
devigataj atingi bonan rezulton. La prezentota fotoalbumo donos palan ideon
pri tio, ke ne temas nur pri turismado, sed ankaŭ kaj precipe pri grandega
persona kapabliga laboro, kiu, espereble, helpos plialtigi tutmonde kaj
specife nialande la kulturan nivelon pro diverstipaj lekcioj, prelegoj, forumoj,
konferencoj kaj artikoloverkado.

Antaŭ ĉi tiu aprilo 2015, ĉiu studento certe dufoje jare, t. e., septembre
kaj februare, partoprenis la interlingvistikajn studojn kaj havas multajn
novaĵojn por rakonti. Prezenti kelkajn ĝisnunajn rezultojn de tiu maratono
estas la celo de ĉi tiu prelego. Dume, oni ankaŭ povos konatiĝi kun kelkaj
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aspektoj de tiu multkultura travivado per spektado de fotoserio. Tamen gra-
vas diri ion pri la strukturo kaj studobjektoj de tiu kurso. La unuan semestron
ni studis, verkis laboraĵojn kaj estis ekzamenataj pri kvar studobjektoj, nome
Fonetiko, Interlingvistiko, E-kulturo kaj E-literaturo 1. La duan semestron la
studobjektoj estis Morfologio kaj Sintakso, Lingva Komunikado, Esperanta
Gramatiko 1, E-literaturo 2. Ĉiu studobjekto postulas 5-8-linian laboraĵon
krom diversaj testoj rete plenumotaj. Iom pri Interlingvistiko mi komentos,
sed se aliaj temoj estos interesovekaj por vi, certe je la fino mi povos aŭ pro-
vos respondi kelkajn viajn demandojn. Interesas mencii tion, ke dum la unua
sesio fakte tri sinsekvaj eventoj okazis. Dum IS/UAM lekciis sep profesoroj
pri kvar studobjetoj de la 9-a matene ĝis la 6-a vespere dum 4 tagoj. Poste,
kun prelegaro en la pola, la angla kaj Esperanto, dum la Interlingvistika Sim-
pozio vasta kultura temaro prezentiĝis. Mi kontribuis per la temo Paroligante
la lernantaron, pri mi instrua sperto ĉe UnB Idiomas. Fine venis iom da dis-
tro kaj amuziĝo, dum la festivalo ArKonEs, famekonataj kaj tradiciaj Artaj
Konfrontoj en Esperanto, kun altnivela muzikprezentado. La ĉeestantoj povis
elekti teatrajn skeĉojn, poeziprezentadon, prelegetojn, kulturaĵojn el diversaj
landoj kaj precipe muzikprezentadon de diversaj kantistoj kaj grupoj. Al tiu
programaro ankaŭ mi havis okazon kontribui per la temo Legado kaj ko-
mentado de elektitaj 5 poemoj el mia blogo ‘paposnascentes’. Fermis
la Artan Festivalon la bonega kaj mondfame konata grupo Kajto, kiu brile
koncertis dum pli ol du horoj.

Espereble vekos la intereson de la ĉeestantaro la prezentado de bunta
fotoalbumo kaj rakonto de diversaj personaj interkulturaj spertoj dum la du
unuaj sesioj de IS/UAM. Por la februara sesio programiĝas trajna ekskurso
al la interesa urbo Torun. Espereble ankaŭ ĉi prelego povos atentigi nin pri la
graveco pli funde studi la problemojn kaj solvojn por la internacia
komunikado per scienca aliro al diversaj rimedoj. Fine alia celo estas instigo
precipe al junuloj al kompetenta perlaborado kaj instruado de Esperanto,
antaŭ nova, promesplena certe kreskanta kaj plie kreskonta internacia
merkato. Diversnivela E-instruado, inkluzive universitate por la formado de
Esperanto-instruistoj, turisma entrepreno, kulturproduktado, tradukado de
retpaĝoj kaj beletraĵoj, subtitoligo de filmoj kaj diverstipaj publikaĵoj certe
atendas la entreprenemon de nia ‘diligenta kolegaro’. Ek do al profitodona
laboro!



BEL-Konferencoj■ 2015

11

Ĉ U L A F U N D A M E N T O D E E S P E R A N T O A N K O R A Ŭ
E S T A S N E C E S A ?

Túlio Flores

Por garantii, ke la internacia lingvo Esperanto ĉiam progresu kaj ke ĝi
ne risku disfali perdante sian unuecon, estas plej necesa, antaŭ ĉio, “la
ekzistado de klare difinita, neniam tuŝebla kaj neniam ŝanĝebla
Fundamento de la lingvo”. Per ĉi tiuj vortoj Zamenhof montris la gravecon,
kiun li donis al la Fundamento de Esperanto, akceptita de la esperantistoj la
9-an de Aŭgusto 1905, dum la unua Universala Kongreso, okazinta en
Bulonjo-ĉe-Maro (Francio).

Se tiu verko estis grava antaŭ cent dek jaroj, multe pli gravan rolon ĝi
havas nuntempe, kiam per interreto oni povas, per kelkaj tuŝoj de la
komputila klavaro aŭ klakoj de la muso, atingi en kelkaj sekundoj milojn aŭ
eĉ milionojn da homoj. Estas devo de ĉiu bona esperantisto koni ĝisfunde,
respekti, konservi kaj diskonigi la Fundamenton de Esperanto. Tiel
Esperanto estos ĉiam protektata kontraŭ ĉiuj eblaj reformoj, kaj estos
garantiata ne nur la unueco de la lingvo, sed ankaŭ ĝia natura kreskado kaj
evoluado.

Tamen dum ĉi tiuj cent dek jaroj de ekzistado, la Fundamento restis
ankoraŭ malmulte konata de la esperantistoj, precipe de tiuj novaj lernantoj,
aperintaj post la vasta uzado de la interreto. La fakto estas, ke la sola vera
Fundamento estas la seslingva (Esperanto, Franca, Angla, Germana, Rusa
kaj Pola) originala eldono de 1905. Tre malmultaj (eble 15) nacilingvaj
tradukoj aperis ĝis nun. Tial por ĉi tiu eldono mi rekopiis la tekston el la retejo
de la Akademio de Esperanto kaj komparis vorton post vorto la tutan tekston
kun la fotokopiitaj paĝoj de la Fundamento, montritaj en la dek-unua eldono
(Pisa: Edistudio, 2007). La malmultajn malsimilaĵojn inter la reteja kaj la
fotokopiita teksto mi korektis laŭ la fotokopiita teksto. La paĝoj rilataj al tiuj
fotokopiitaj partoj estas en ĉi tiu eldono markitaj per griza marĝeno. Nur la
frakturskribon de la germanlingva gramatiko kaj la manskriban alfabeton de
la Ekzercaro mi ne sukcesis redoni. Ankaŭ la notoj de D-ro A. Albault ne
aperas en ĉi tiu eldono. Mi esperas, ke ĉi tiu mia laboro estos utila por la
aperigo de pliaj nacilingvaj eldonoj. Interesatoj skribu al la eldoninto, Brazila
Esperanto-Ligo.
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Ĝis nun la Fundamento aperis portugallingve en Brazilo nur laŭ partoj
(Gramatiko kaj Ekzercaro) en verkoj de Ismael Gomes Braga (“Gramática
de Esperanto”, “Esperanto-Modelo”) kaj Yvon L. Séguin (“Ilustrita Metodo
de Esperanto”). En Februaro 2013 aperis, kiel PDF-formata dosiero, “O
Fundamento do Esperanto em Língua Portuguesa” (La Fundamento de
Esperanto en la Portugala Lingvo), kompilaĵo de Hamilton Leite Ribeiro, sed
sen la Universala Vortaro.

Per la Eldono de la brazilportugallingva versio de la Fundamento de
Esperanto mi montros, ke ĝi ankoraŭ estas ne nur necesa, sed eĉ deviga!
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S I M F O N I O R K E S T R O - K I O Ĝ I E S T A S ?

Alfredo Aragón

Sekvante la stilon de mia amiko Aloisio Sartorato unue mi konsultos la
vortaron por difini la kunmetaĵon.

Simfonio laŭ PIV: Granda sonateca verko por orkestro; sonateca = kun
la ecoj de sonato. Nun ni vidu Sonaton laŭ PIV. Komponaĵo por unu
instrumento (Ekz. piano) aŭ du (ekz, piano k violono), konsistanta normale el
tri aŭ kvar partoj kun malsamaj ritmoj.

Nun permesu al mi doni mian opinion: Simfonio estas muzika formo;
vera sonato por orkestro, granda aŭ duongranda, minimume 40 muzikistoj kaj
12 malsamaj muzikiloj. Se estas malpli granda kvanto da muzikistoj kaj
muzikiloj, ĝi estas ĉambrorkestro.

Sonato estas muzika formo bazita sur la modelo “A B A”, tio estas: A =
iu melodio aŭ temo, iom rapida; B = alia melodio, sed malrapida, kaj denove, A
= alia melodio kun rapido simila al la unua. Do simpligante: A rapida B
malrapida kaj A denove rapida; tiu A B A estas konata kiel movoj kun
malnovaj nomoj kiel alegro, moderato, andanto ktp. tia simfonio estas konata
kiel klasika simfonio. Post Betoveno la simfonio kreskis laŭ kvantoj da movoj,
li aldonis iun melodion multe pli rapidan ol la antaŭaj, nomata skerco.

Pri vorto “ritmo” en PIV oni legas: regula alterno de forta k malforta
elementoj en movado aŭ moviĝo. ??? Laŭ tiu difino, ĉu vi komprenas kio estas
ritmo? Ĝi estas unu el la du ĉefaj elementoj de Muziko (la alia estas Sono).
Por eniri en la temon mi lasos tiujn komentojn por eventualaj demandoj en la
fino de la prezento.

Simfoniorkestro estas grupo da muzikistoj kaj de muzikinstrumentoj,
tute libera laŭ kvanto da muzikistoj kaj de muzikiloj, regata de muzikestro (tiu
kiu aperas antaŭ la tuta grupo movante la manoj, kelkfoje kun – batuto (PIV
diras taktobastono sed...).

La distribuo dependas de la ŝato de tiu kiu movas la manojn antaŭ la
muzikistoj, sed la plej ordinara estas tiu, kiun mi bilde prezentas. Sed alia
afero estas la distribuo en la partituro, kiu estas la skribo de la muziko en
pentagramoj; por la tuto de la orkestro aŭ nur por unu muzikilo. Partituro por
orkestro povas esti por 16 pentagramoj aŭ por 32 pentagramoj; ĝenerale por
perkutaj instrumentoj oni skribas ilin sur unu linio, ĉar temas nur pri ritmo sen
specifaj sonoj.
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Jen la distribuo de pentagramoj en partituro de la muzikiloj en verko
por simfoniorkestro: apartigita en kvar familioj: ligna, kupra, perkuta kaj
korda:

LIGNA FAMILIO
unua pentagramo por fluteto.
dua flutoj ( du aŭ tri)
tria hobojoj (du aŭ tri)
kvara aldo hobojo
kvina klarnetoj (du aŭ tri)
sesa basa klarneto
sepa fagotoj (du aŭ tri)
oka kontrafagoto

KUPRA FAMILIO
naŭa kaj deka trompjoj (ĝenerale 4)
dekunua k dekdua trumpetoj (ĝenerale 3)
dektria trombonoj (ĝenerale 3)
dekkvara tubjo

PERKUTA FAMILIO
dekvina timbaloj ĝeneralee 3 (pli da timbaloj - aliaj agordoj – plia

ludisto)
tri, kvar aŭ pli da linioj por perkutiloj sen difinitaj sonoj, kiel cimbaloj,

triangulo, tamburetoj, tamburego, tintiloj, tamburino (ne ina tamburo), gongo
ktp.

aliaj eblaj muzikiloj apartenantaj al la perkuta familio, piano (du
pentagramoj), harpo (du pentagramoj), ksilofono (unu aŭ du pentagramoj),
sonoriloj plurgranda k plurspecaj, aŭ grupa (tuba sonorilaro), gitaro, eĉ
kanonoj ktp.

kvar pentagramoj por koruso (soprano, kontralto, tenoro kaj baso)
unu pentagramo por solisto aŭ pliaj (por piano) aŭ por du aŭ pli da

solistoj.
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KORDA FAMILIO
unu pentagramo por unuaj violonoj (eventuale du)
unu por duaj violonoj
unu por aldoviolonoj
unu por violonĉeloj
unu por kontrabaso aŭ basego.

Simfoniorkestro ne nur ludas simfoniojn, ankaŭ ekzistas pluraj verkoj
por simfoniorkestro, konĉerto (simfonio kun solisto(j)), “Simfonia Poemo”,
fantazioj, incidenta (por filmoj k teatraĵoj) opero kaj baleto (tiam en ejo
malsupre de la scenejo).

Simfonioj ekzistas ekde la Baroka epoko, sed tiam temis pri primitiva
nomo de uverturo, unu- aŭ du-movimenta enkonduko al suito. Estas
simfonioj de Vivaldi (simfonio pri la sankta tombo), Bach kaj Hændel.

La nomata patro de la simfonio estas F.J. Haydn. Ne pro tio ke li
komponis la plej grandan kvanton da simfonioj (pli ol 100) sed pro tio ke li
fiksis la formon sonatan kaj konsekvence la klasikan simfonion. Tiam la
orkestro estis tre simpla du aŭ tri lignaj muzikiloj; tri aŭ kvar el la kupra;
timbaloj, kaj la korda familio sen kontrabaso, almenaŭ en la nuna konata
formo. Sed el tiu klasika periodo la plej granda estas W.A. Mozart la plej
granda muzika mediumo de ĉiuj tempoj. Liaj verkoj estas vera modelo de
perfekteco, simpleco, kaj eleganteco.

Tamen tiu kiu kreis la plej allogajn kaj aŭdindajn simfoniojn kaj krome
estis reformisto, aldonante movojn kaj unuafoje korusojn kaj kvarteton da
voĉaj solistoj uzante poemon de granda poeto tiutempa – estis Betoveno.

Sed oni ne devas forgesi aliajn simfoniverkistojn kiel Brahms, Cesar
Franck, kaj plurajn aliajn ankaŭ sub la formo de konĉerto Liszt, Ravel kaj sub
la du formoj la plej grandan komponiston de Ameriko, Heitor Villa-Lobos.
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S K I Z O P R I L A U Z O D E P L A N L I N G V O J E N A Ŭ T O M A T A
T R A D U K A D O

Guilherme Jardim

Per ĉi tiu eseo ni pritraktos la maŝintradukadon (MT), branĉon de
aŭtomata tradukado, kiu estas procezo tradukanta tekston aŭ parolon de unu
natura lingvo al alia pere de komputilo. Ni tuŝos la historion de
maŝintradukado kaj la diversajn tipojn, laŭ la metodo de traduko aŭ laŭ la
vojoj, per kiuj oni povas klasifiki ĝin. Ni vidos kiel kaj kial maŝintradukado
profitas la planlingvojn por faciligi la procezon kaj kiu estas la rolo de
Esperanto meze de tiu scenejo.

La esprimo "traduki" en vasta senco signifas "transigi en alian
lingvon" kaj ampleksas du sub-signifojn:

•transigi skriban tekston el unu lingvo en alian = traduki en strikta
senco.

•transigi paroladon aŭ konversacion el unu lingvo en alian = interpreti.3

Maŝina tradukado aŭ perkomputila tradukado (MT) estas la apliko de
komputiloj al la tasko traduki tekstojn, parolojn aŭ eĉ mesaĝojn el unu natura
lingvo al alia. Ĝi estas unu el la tre fruaj okupoj en komputiko, MT pruviĝis esti
iom iluzia celo, sed hodiaŭ racia nombro da sistemoj estas disponeblaj kiuj
produktas eligojn kiuj, se ne perfektaj, estas sufiĉe bonkvalitaj por esti utila
en kelkaj specifaj terenoj4. Maŝintradukado nuntempe ampleksas
komputikan lingvistikon kaj lingvan inĝenierion kiuj entenas multlingvajn
aspektojn.

La ideo pri maŝina tradukado povas esti spurita al la 17a jarcento. En
1629, René Descartes proponis universalan lingvon, kun ekvivalentaj ideoj
en malsamaj lingvoj dividante unu saman simbolon.

3.Einführung in die maschinelle Übersetzung (Enkonduko al maŝina tradukado) - http://www.ais-
sanmarino.org/kursoj/s1/mt/lec01.html

4. En la lastaj retejo de la Google Factory Tour, esploristo Franz Och prezentis la aktualan staton de la
Google Machine Translation Systems. Li komparis tradukojn de la nuna Google tradukisto, kaj la status
quo de la agado de Google Research Lab. La rezultoj estis tre impresaj. Al frazo en la araba, kiu estas nun
tradukita al sensencaĵo "Alpa blanka nova ĉeesto bendo registrita por kafumi konfirmas Laden" estas nun
en la Research Labs tradukata al "La Blanka Domo Konfirmas la Ekziston de nova Bin Laden-a bendo."
http://blogoscoped.com/archive/2005-05-19.html#n90
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Se oni provas kompreni la homan procezon de tradukado ni alvenas al
la simpla formulo kiu estas: dekodigi la signifon de la fontoteksto kaj rekodigi
tiun signifon en la cellingvon. Malgraŭ ke oni povas taksi tiun procezon
simpla, en ĝi kuŝas kompleksa cerba procezo. La komplekseco estas ĝuste
kompreni la kuntekston, la kulturon de ambaŭ lingvoj krom profunda kono de
ambaŭ gramatikoj, semantikoj, sintaksoj k.t.p. Por solvi tiun problemon estas
pluraj metodoj sed oni povas divi ilin laŭ la maniero (aŭ algoritmo) kiun la
programo uzas en regul-bazitaj metodoj, statistikaj metodoj kaj
hibridaj metodoj kaj laŭ la vojo en rekta, transfera kaj interlingva.
(Dorr,Hovy k Levin, 2003)

Oni povas klasifiki la metodojn ankaŭ, laŭ la vojo, en rekta, transfera kaj
interlingva. En la Rekta Metodo la vortoj estas tradukitaj rekte de unu lingvo
al alia, sen la paso tra ia kroma meza reprezentado. Tiu meza reprezentado en
la Transfera Metodo estas ia abstrakta, ne-lingva reprezentado kaj en la
interligva Metodo tiu reprezentado estas unu interlingvo, kiu ne dependas de
la fontolingvo nek de la cellingvo.

Kiel dirite la ideala interligvo devus esti klara kaj samtempe
sendependa de la fontolingvoj aŭ de la celligvoj. Tiu ideala lingvo devas ankaŭ
esti klara, simpla kaj kun forto specife en la morfologio kaj vortfarado. En
1981 ĝis 1990 la nederlanda firmao BSO kunordigis la projekton DLT, kiu
celis fariĝi duonaŭtomata maŝina traduksistemo kiu devus funkcii en
komputilia reto. Dum 50 jaroj da laboro DLT uzis ĝuste Esperanton, aŭ iom
modifitan Esperanton, kiel interligvon.5

La avantaĝoj de Esperanto kiel interligvo (IL) estas:

•Ĝi estas duon-natura lingvo, ĝia riĉeco, fleksebleco kaj
logikeco estas eĉ pli granda ol la kreitaj artefaritaj IL.

•Ĝia leksiko baziĝas sur hindo-eŭropa leksiko kaj estas facile
legebla de homa okulo kiam oni devas inspekti la mezan tekston
produktitan kaj kontroli ĝian akuratecon.

•Ĝi estas regula kaj nedependa de aliaj lingvoj.
•Ĝi povas esti lernata kiel iu ajn alia homa lingvo.

5.LIU Haitao Informadika Aspekto de Interlingvistiko Zusammenfassung Interlinguistik aus der
Perspektive der Informationswissenschaft :
file://localhost/Users/luisguilhermesoutojardim/Downloads/Informadika%20Aspekto%20de%20Interli
ngvistiko.html
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La malavantaĝo de Esperanto kontraŭe estas ĝuste unu el ĝiaj
avantaĝoj, ĝia natura karaktero resultinta de jaroj da uzado de la komunumo.
Homografoj, leksikaj ambiguecoj kaj strukturaj malprecizecoj estas kelkaj el
la problemoj rezultintaj de ĝia uzo. Pro tio DLT enkondukis kelkajn modifojn
por pligrandigi la leksikan bazon.6

Konkludo
Ni akompanis la historion de maŝintradukado ekde la 1954-a jaro, de

naivaj jaroj pasante tra la pesimismaj epokoj de ALPAC ĝis la modernaj
statistikaj programoj kiel tiuj uzataj de Google. Ni vidis ke rekta tradukado
aldonas grandan malfacilaĵon kaj postulas pli grandan kvanton da program-
paroj. La uzado de artefaritaj kaj planitaj interlingvoj estis natura paŝo en tiu
procezo kaj la sekva logika paŝo estas kontroli ĉu Esperanto ankaŭ taŭgas
por tiu rolo. La DLT projekto kaj ĝia ampleksa rezulto kaj famo estas speciala
marko en la historio de MT. Esperanto estis uzita kiel interlingvo kaj pruvis
sian taŭgecon.

Pli ol analizi la utilecon de planlingvoj en tiu specifa rolo oni povas tuj
rimarki ke kroma rezulto estis eltirita de tiu uzado: la pruvo ke Esperanto
estas pli logika kaj regula ol naturaj lingvoj. Esperanto estas malpli ambigua
ol eĉ la specifkonstruitaj artefaritaj interligvoj (IL) de MT, kaj se ni komparas
ĝin al naturaj lingvoj ĝia supereco estas eĉ pli granda. Krom tio ankaŭ
pruviĝis ĝia proksimeco al la naturaj lingvoj (neplanitaj) do Esperanto eliris el
tiu scenejo pli forta ol kiam ĝi eniris kaj ĉiuj studentoj de MT pli-malpli frue
devos tuŝi la spurojn lasitajn de Esperanto en tiu tereno.

http://www.hutchinsweb.me.uk/IntroMT-17.pdf

6.http://www.hutchinsweb.me.uk/IntroMT-17.pdf
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L A ‘ P E R F E K T A L I N G V O ’ L A Ŭ T R A K T A Ĵ O L O G I K A -
F I L O Z O F I A D E L U D W I G W I T T G E N S T E I N

Ivan Colling1

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Vieno 1889 – Kembriĝo 1951)
estas konsiderata unu el la plej gravaj filozofoj de la 20-a jc., kaj lia laboro
instigis la kreadon de la Viena Rondo, kiu disvolvis logikan pozitivismon
(logikan empiriismon, novpozitivismon, por kiu la nura sencohava diskurso
estas la scienca). Ankaŭ analiza filozofio estis/estas influata de lia laboro,
kaj ties reeĥoj troviĝas ankaŭ en pragmalingvistiko (‘parolagoj’, Austin,
Searle). Oni povas distingi du fazojn en la pensado de Wittgenstein; en
ambaŭ el ili li dediĉis sin al la studo de filozofiaj problemoj – kaj li konsideris,
ke la grandaj tradiciaj demandoj de filozofio estas sensencaj, sekve ne
solveblaj; cetere, laŭ li, “la plejparto el la demandoj kaj propozicioj de filozofoj
devenas de tio, ke ni ne komprenas la logikon de nia lingvo”. Pro tio, li
enfokusigis lingvoanalizon, sed per tre malsimilaj manieroj: en la unua fazo, li
provis riveli la kaŝitan strukturon de la lingvo; en la dua fazo li rifuzis tiun
aliron, provante rigardi al la ordinara lingvo tia, kia ĝi estas.

La aŭstra filozofo kondensis, per iom enigmeca kaj maldiafana lingvaĵo,
siajn ideojn de la unua fazo en Traktaĵo logika-filozofia (1921), enviciĝante
en longa listo de filozofoj kaj logikistoj, inter ili: Aristotelo, Lejbnico, Boole,
Frege, Whitehead, Russell (ĉi-lasta estis lia gvidanta profesoro en
Kembriĝo). Li estis ankaŭ influata de James, Tolstojo, Schopenhauer,
Weininger, Hertz, Boltzmann, Mauthner.

Logiko estas branĉo de filozofio, kiu en sia origino koncentriĝis sur
studo de strukturo kaj formoj en lingvoj, silogismoj, argumentado, inferenco.
Estis disvolvitaj propozicia logiko kaj predikatlogiko, kaj kun la paso de la
tempo oni atingis pli altan nivelon de abstraktigo, pli densan simboligon.
George Boole, meze de la 19-a jc., provis algebrigi logikon, esprimi logikajn
rilatojn pere de matematikeca lingvaĵo – kaj ĉi tiun fakon oni nomas simbola
logiko aŭ matematika logiko. En ĝi, propoziciaj funkcioj kaj algebro estas
uzataj por inferencado. Iom poste, Gottlob Frege vokas la atenton pri
‘miskomprenoj’ kaj ‘eraroj’, kiuj fontas el la ordinara lingvo. Ĉe li ni kaptas la
saman suspektemon rilate lingvon, kiu ankaŭ movis sciencistojn de la 17-a
jarcento al disvolvo kaj studo de filozofiaj aprioraj lingvoj. Iel en la mala senco
al tiu de Boole, li provis redukti bazan aritmetikon kaj analitikon al logiko.
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Bertrand Russell kun kunlaboro de Alfred Whitehead, jam en la unua jardeko
de la 20-a jc., provis redukti la tutan matematikon al logiko (v. bildon 1).

Tiu giganta konstruo estis bazo por la laboro de Wittgenstein. Li adoptis
ankaŭ la principon de atomismo, t.e. kredo, ke la mondo konsistas el multaj
unuopaj, simplaj elementoj (tion defendis i.a. Lejbnico siatempe kaj Russell)
kaj disvolvis bildan konceptadon de lingvo. Tranĉaĵon de realo aŭ staton de
aferoj konsistigas pluraj objektoj (O1, O2, ... On) kaj iliaj kunligoj; ĝia modelo
estas specifa bildo, en kiu enestas elementoj de bildigo E1, E2, ... En. Al
objekto Oi respondas simpla signo aŭ nomo7  Si , do propozicio kun signoj S1,
S2, ... Sn estas bildo de tiu realaĵo, “tia, kia ni ĝin imagas” (vidu bildon 2).
Elemento de la bildo havas kvazaŭ tentaklojn, pere de kiuj ĝi tuŝas realon; ĉiu
elemento denotacias objekton. Bildo kiel tutaĵo, siavice, montras ne nur la
aferojn, sed la kunligojn inter ili. Ĝi estas modelo por serĉi, en realo, ion, kio
kongruas kun ĝi; se ni trovas kongruaĵon, la propozicio estas vera (V), male ĝi
estas malvera (M) – nur tiuj du ver-valoroj eblas, kaj propozicio ne povas
alpreni samtempe valorojn (V) kaj (M). Ĉi tiu priskribo koncernas elementan
propozicion. Se tamen oni bezonas reprezenti fakton (aŭ situacion), kiu
estas la ekzisto de pluraj statoj de aferoj, tion oni faras per kompleksa
propozicio (kombinaĵo de elementaj propozicioj). Al (ne)ekzistanta situacio
respondas (mal)vera kompleksa propozicio.

Bildo 1 –La klopodoj de Boole,
de Frege kaj de Russell.

Bildo 2 – Stato de aferoj kun ĝiaj objektoj
(en la sfero de realo), specifa bildo kun ĝiaj
elementoj (en la sfero de bildo) kaj
propozicio kun ĝiaj signoj (en la sfero de
lingvo).

7. Signo, ĉi tie, ne kongruas kun la Saussurea difino. ‘Signo’ estas nur formo. ‘Simbolo’ estas pli ampleksa,
enhavanta la signon kaj ankaŭ la signifohavan uzon, aŭ nocion.
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Por ke bildo povu bildigi realon, ion komunan ĝi devas havi kun realo –
kaj ĉi tiu komunaĵo estas la logika formo. Ekzistas pluraj ebloj por bildigo: ĝi
povas esti spaca, tempa, kolora... sed ĉiu bildigo estas ankaŭ logika.

Ni imagu objekton en spaco. Ĝi havas sian formon kaj konsiston, kaj
ĉiuj ĝiaj uz-ebloj jam estas en ĝi, eĉ se neniu antaŭe pensis pri ili. Ekzemple,
bolkruĉon ni povas uzi por boligi akvon, sed ankaŭ por fari sonon per
perkutado aŭ blovante en ĝin, aŭ ni povas uzi ĝin kiel florvazon. La logika
formo funkcias en maniero simila, sed en la logika spaco. Ĉiuj logikaj
kunligebloj de objekto jam estas en ĝi. Gravas aldoni, ke la konstruo de
Wittgenstein estas teoria. Eĉ ekzemplojn de simplaj objektoj kaj de simplaj
signoj li ne prezentis (do, la bolkruĉo estas nura helpilo, kiun ni devas
abstraktigi). Sed ili estas postulatoj, por ke kompleksaĵo povu esti dismetita
en simplajn erojn, tiel ke senco estu determinebla je ‘jes’ aŭ ‘ne’. Ankaŭ la
lingvo, kiun konsistigas tiaj propozicioj, estas teoria konstruo.

Simpla objekto, do, havas en si siajn logikajn kunligeblojn. Tiaj objektoj
estas neŝanĝeblaj, ili estas la substanco de la mondo (temas pri esencisma
aliro). La mondo ja ŝanĝiĝas, sed tio okazas, ĉar ligoj inter objektoj estiĝas
kaj malfariĝas kun la paso de la tempo. Simpla signo havas la samajn
kunligeblojn de la objekto, kiun ĝi reprezentas (ili ja havas la saman logikan
formon). Alivorte, signo havas en si la tutaĵon de la ebloj de aperoj en
elementaj propozicioj. La konstruo estas tiel kohera, ke nur nomoj necesas
por formi elementan propozicion. Oni ne bezonas alispecajn signojn, ĉar ili
estas tiel perfektaj, ke ne nur unuope ĉiu signo anstataŭas la koncernan
objekton en la propozicio, sed ilia simpla kunmeto jam montras la ligojn
ekzistantajn inter la objektoj en la stato de aferoj.

Ĉiuj elementaj propozicioj estas reciproke nedependaj kaj ili
konsistigas bazon de la logika spaco; kompleksaj propozicioj, siavice, estas
kombinaĵoj de elementaj propozicioj: “Evidente ni devas, en la analizo de
propozicioj, alveni al elementaj propozicioj, kiuj konsistas el nomoj en
senpera ligo.” Matematikece, “Estas unu kaj nur unu kompleta analizo de la
propozicio”; ne estas loko por duboj. Ĉio estas ankrita en firma grundo: la
neŝanĝemaj fundamentaj entoj kaj klaraj difinoj je ‘jes’ aŭ ‘ne’. “Kion oni
povas ĝenerale diri, tion oni povas klare diri” (mia elstarigo).

Sed ne ĉion oni povas diri. Multo ne estas direbla, estas nur
montrebla. Kaj pro tio ni povas kompreni, kial la aŭtoro asertas, ke liaj
propozicioj estas ‘absurdaj’: li mem provis diri ion pri nedireblaĵoj (ekz. li
provis klarigi la funkciadon de bildo kaj de bildigaj rilatoj). La metodo de li
elektita, tamen, estis ĝuste tiu: tion diri, por montri la absurdecon de tiu
provo.
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Wittgenstein montras ankaŭ, kiaj estas la limoj de la lingvo. Ili estas la
limoj de la logika bildigo. Sed bildo kaj realo havas la saman logikan formon;
ekzistas samformeco (izomorfio) inter lingvo kaj mondo. Se lingvo kaj mondo
kunhavas la saman logikan formon, ili estas proporciaj, sekve “La limoj de
mia lingvo signifas la limojn de mia mondo”.

La aŭtoro finas sian Traktaĵon per la averto/konsilo: “Pri kio oni ne
povas paroli, pri tio oni devas silenti”. Per ĝi, li kritikas tradiciajn debatojn de
filozofio, kaj ankaŭ montras la absurdecon de sia propra provo diri
nedireblaĵojn.

Docento de Departemento pri Elektra Inĝenierarto de Federacia
Universitato de Paranao (UFPR), Kuritibo, Brazilo kaj kunordiganto de
projekto “Esperanto: lingvo kaj kulturo”, de Centro de Lingvoj kaj Interkulturo
(CELIN-UFPR). Ĉi tiu teksto baziĝas sur la diplomlaboraĵo prezentita en la
Post-Diploma Kurso pri Interlingvistikaj Studoj de Universitato Adam
Mickiewicz (UAM), Poznano, Pollando, en Septembro 2014. Retadreso:
<iecolling@yahoo.com.br>.
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P R I K E L K A J N O V A J T E N D E N C O J E N L A H O D I A Ŭ A
E S P E R A N T O

Fernando Pita

Unu el la unuaj premisoj de la Lingvistiko estas ke ĉiu lingvo evoluas
laŭ la bontrovo de siaj parolantoj, kiuj estas ĉionpovaj rilate al la vojoj sekvotaj
de la lingvo. Kompreneble tiu aksiomo ne estis pensita konsiderante
artefaritajn lingvojn; sed fakto estas, ke ankaŭ ili estas subigitaj al la evolua
procezo. Do, ĉiu lingvo ŝanĝiĝas, kaj en tio estas nenia problemo, ĉar estas
natura procezo. La problemoj ja ekas kiam tio ne plu okazas, ĉar tio anoncas
lingvon baldaŭ mortontan.

Esperanto kiel ĉiu vivanta lingvo, neniel estas imuna al tiu evoluo.
Malgraŭ tio, la lingvo havas sian Fundamenton, kies intenco kaj funkcio estas
gvidi la evoluon de la idiomo kaj gardi ĝin kontraŭ ĉiu reformismo kaj
dialektiĝo. Estas komuna idearo de la esperantistoj, ke neniu povas ŝanĝi la
Fundamenton, aŭ la lingvon mem; pro tio, tra jardekoj, disvolviĝis en la
esperanta medio du malsamaj sintenoj rilate al la Fundamento: laŭ la unua el
ili, ĉio priskribita en la Fundamento aŭtomate malpermesas ian ajnan
novaĵon; laŭ la dua, la formo priskribita estas ja neŝanĝebla, sed tio ne
malpermesas la aperigon de novaj, paralelaj formoj kiuj solvu novajn
demandojn alportatajn al la idiomo de la sociaj, kulturaj kaj ceteraj ŝanĝoj en
la mondo.

Tamen, starigita en 1905, la Fundamento ne povis antaŭvidi la
estontan evoluon de la homaro, de la sciencoj kaj teknologioj, ktp., nek,
precipe, la sociajn ŝanĝojn okazintajn tra la tuta mondo dum tiu tempo.
Dank'al tio, multiĝas situacioj kiuj, ne antaŭvideblaj en 1905, estis tute
preterlasitaj en la Fundamento, kaj por solvi tiujn problemojn sen disrompi
ĝin, multaj esperantistoj elturniĝas uzante preterfundamentaj solvoj. Tiu
situacio disvolviĝas paralele al naturaj ŝanĝoj de la idiomo, kaj, kompreneble,
ĉiam ŝokiĝas almenaŭ kun la unua el tiuj supre cititaj sintenoj. Mia intenco
tie-ĉi ne estas defendi aŭ ataki iun ajn el la ŝanĝoj konstatitaj en la hodiaŭa
kunvivado inter esperantistoj, sed elmontri ilin laŭ lingvistika vidpunkto kaj,
rekoni ke ili ja estas tendencoj, kiuj povos aŭ fariĝi dominantaj aŭ ne,
depende de la nombrokresko de siaj uzantoj kaj de la tempo. En tiu mia
laboraĵo, mi ne mencios kontraŭfundamentajn proponojn, sed nur tiajn, kiujn
oni povos nomi "preterfundamentaj".
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Fakte, escepte en fonologia kampo, oni povas trovi preterfundamentajn
solvojn en ĉiu alia lingva nivelo. En sintaksa nivelo, oni perceptas la kreskon
de la uzado de "akuzativa prepozicio na", kies uzo estas agnoskita antaŭ
neesperantigita vorto kiu havas finaĵon malpermesantan la markigon pere de
–n.

En nuntempaj tekstoj oni klare vidas ankaŭ la ŝanĝojn en du
laŭfundamentaj uzeblecoj de la akuzativo: a), por indiki direkton; kaj b), por
forigo de prepozicio.

En la unua situacio, la Fundamento antaŭvidas tiun eblecon kaj
agnoskas ĝian uzon, prezervata la substantiveco de la vorto indikanta la finan
direkton; sed, hodiaŭ la plej uzata maniero estas pere de samtempa
adverbigo de tiu vorto. Ekz.: Mi vojaĝos al Parizo. > Mi vojaĝos Parizen.

La dua situacio, tio estas, uzado de akuzativa finaĵo por forigi
prepozicion, fakte neniam estis populara rimedo inter la esperantistoj, kaj
simple malaperas en la hodiaŭaj lingvouzoj. Eble la plioftigo en la uzo de la
prepozicio "je" kontribuas al tiu procezo. (Rilate al tiu prepozicio mem, oni
konstatas ke iom post iom ĝi perdas sian nedifinitan sencon, kaj fariĝas vorto
enkonduka por tempaj adverboj. )

En la leksika nivelo, oni perceptas ke la kontraŭneologisma sinteno,
agnoskata ekde la eldono de La Bona Lingvo, de Claude Piron (1989),
kondukas al duobla situacio: unuflanke, tiuj kiuj sinnomas "bonlingvistoj"
defendas minimuman vortostokon kaj plenan uzadon de ĉiuj "pure esperantaj
rimedoj" (Kelkaj eĉ defendas la simplan kaj tujan forigon de ĉiu ajn vorto
nekonstanta en la Fundamento de Esperanto). Aliflanke oni vidas tiujn kiuj
uzas la "mavan lingvon" – laŭ la nomigo donata de Jorge Camacho – kiu,
kontraŭe al la unuaj, defendas la riĉigon de la idiomo pere de novaj vortoj, laŭ
ĝia neceso kaj utileco, aŭ simple pere de konstanta uzo de la vortostoko jam
ekzistanta kaj proponata en PIV, PAG kaj aliaj elstaraj libroj.

Sed estas en la morfologia kampo kie ni trovos la plej fortan el la
hodiaŭaj tendencoj de esperanta lingvo, ĉar ankrita sur internaciaj sociaj
ŝanĝoj. Tiu estas la ĝenerala sinteno antaŭ la genroj, tiu sinteno kondukas al,
ĉiufoje pli granda, apartigo inter gramatika genro kaj sekso. Ĝi estas ja
esplorinda ĉar, inter ĉiuj tendencoj ĉi menciitaj, ĝi estas tiu kiu alportos pli da
konsekvencoj por la strukturo mem de nia lingvo. Ni do esploru ilin:

Rimarkendas la ŝanĝo pri la genra konceptiĝo en la lingvo: el imago
kie tiu estis morfologie determinita de nula signo, oni transiris al tute nova
situacio; en kiu genro estas semantike determinita. Sed tio estos plibone
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klarigita pere de ekzemploj: se laŭ PAG, triopo kiel instruisto, intruistino,
geinstruistoj estis vidita kiel respektive maskla, ina, kaj ambaŭseksa vortoj,
laŭ la vidpunkto starigita de PMEG oni povas vidi ĝin kiel neŭtralan, inan kaj
ambaŭseksan. Konsekvence, frazo kiel La instruisto parolis al la lernanto,
kiu, je la komenco de la 20-a jarcento, pensigus nin pri du personoj, viro kaj
supozeble knabo, povas esti, hodiaŭ, je la komenco de la 21-a, interpretata
kiel: Persono kiu instruas (nedifinita laŭ sekso) parolas al persono kiu
lernas (same nedifinita).

Tamen, se "instruisto" estas semantike neŭtrala, kiamaniere oni
rimarkigu, morfologie, la masklan genron? Ĉu sufiĉus la neeston de sufikso in-
por ke la formo fariĝu tia? Tio ja estos fakta reveno al la antaŭa situacio. Por
solvi la novan problemon, kelkaj esperantistoj proponas la enkondukon de
nova sufikso indikanta la masklan genron. Tiu sufikso estus –iĉ-.

Tiam, revenante al nia antaŭa ekzemplo, oni povas do havi:
a) La instruisto parolis al la lernanto. (ambaŭ laŭgenre nedifinitaj)
b) La instruistino parolis al la lernanto. (ina instruisto kaj nedifinita lernanto)
c) La instruistino parolis al la lernantiĉo. (ina instruisto kaj malina lernanto)
Tamen, la uzo de –iĉ- kunportas alian situacion: ĝi devigas ĉiun

esperantiston, je la momento uzi ĝin, rezoni ĉu tiu uzo estas vere necesa, ĉar
en frazo kiel Patriĉo kisis la filinon, la uzo de –iĉ- en patro estus tute
evitenda, ĉar kompreneble, oni povas pensi, nur viroj povas esti patroj. Tamen,
la leĝa sistemo de multaj el tiuj landoj kiuj permesas samseksan edziĝon
postulas ke, je adopto de infano, unu el la paro prenu la patran aŭ patrinan
rolon; do oni kreas situaciojn kie la patra rolo estas farita de lesbo, aŭ la
patrina de gejo. Ĉiukaze la genra funkcio neniel korespondos al la seksa
antaŭdifino de la persono. Tiel, oni povos alfronti la jenajn situaciojn:

- Patriĉo kisis la filinon. (tiu kiu havas la patran rolon estas viro kaj
negeja homo)

- Patro kisis la filinon. (tiu kiu havas la patran rolon povas esti viro,
virino, gejo aŭ lesbo, tio tute ne gravas)

Oni eĉ povas pensi ĉu tiuj novaj eblecoj kaj konceptoj de familio – ne plu
vidita kiel geparo - eble kunportos novajn uzojn por la prefikso bo-, sed oni
ankoraŭ ne trovis realajn ekzemplojn en la kuranta lingvo.

Sed estas alia situacio devenata de tiuj ŝanĝoj: antaŭ ili, kiel uzi la
klasikajn pronomojn li, ŝi kaj ĝi? Por solvi tiun novan demandon estis
proponita nova tria singulara pronomo, ri, uzota kiam oni tute ne volas precizigi
la genron de iu ajn.
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Kompreneble, tiu nuna bildo pri tendencoj en Esperanto estas
imago ankoraŭ en konstruado, kaj la plejmulto el la esperantistoj simple
rifuzas ilin – aŭ ĉar ili defendas tiun suprecititan unuan sintenon antaŭ la
Fundamento – aŭ ĉar simple vidas ilin kiel nenecesajn, aŭ eĉ se necesaj en
kelkaj situacioj ne absolute nepraj. Fakte, kiel ĉio ajn en ĉiu ajn lingvo, ĝia
postviviĝo dependus unike de la nombrokresko de ties uzantoj.

Tamen mi kredas ke la esperantistoj mem – kaj mi estas unu el ili –
devas nek malfermi la okulojn antaŭ ili, ĉar ili ja estas pruvo pri la vivanteco
de la lingvo, de ĝia supervivado kaj fertileco; nek senpripense, kiel rabiaj
hundoj, ilin ataki nome de la pureco de la lingvo, kontraŭe estas nia devo
konstati ke ene de ili estas pli ol simplaj kaj forigendaj "reformismoj", sed
vera spegulo de provoj fari la lingvon kapabla respondi al la defioj alportataj
de ĉiammova mondo, memorigante Herakliton: pavnta rei∼, tio estas, "ĉio
fluas", do estas signo de bonega sano ke nia lingvo tiom fluu.
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M A G N E T I S M O K A J L A H O M A I N T E R R I L A T O

Elmir Lima

En la historio de l’ homaro ne ĉiam la naturaj leĝoj estis facile
akceptataj kaj komprenataj, ĉefe de tiuj ĝisoste kredantaj nur je la materio
impresanta la sentumojn, ofte sciencistoj. Giordano Bruno oni ŝtiparumis en
1600 pro lia kredo je tio, ke la Universo estas senlima. Galileon kontraŭdiris
tiuepokaj profesoroj el Florenco ĉar li aludis la ekziston de la Planedo
Jupitero. Napoleono asertis, ke Fulton freneziĝas pro la ideo transporti
soldatojn al Anglujo pere de “bolant-akva maŝino”.

Rilate magnetismon (Mesmer, 1734-1815), kiu sur la tutan
Universon influas, nekredemo ankoraŭ regas kiam temas ĉefe pri la homa
magnetismo ĉar surbaze de fizikaj leĝoj (nur pinto de glaĉero) fakuloj
asertas, ke tio ne eblas ĉar la homa ĉelo tre malmulte da magneta energio
emisias, sed forgesante ke la fizika korpo konsistas el trilionoj da ĉeloj de
elektra naturo pro ŝarĝitaj jonoj krom la fakto profiti tian energion el eksteraj
fontoj.

Magnetismo estiĝas ĉiam, kiam elektra kampo kreiĝas kie ajn
aperas moviĝantaj elektronoj, kiuj saltu de orbito al orbito kaj tio ne gravas
ĉu temas pri mineraloj, vegetaloj, bestoj aŭ homoj. Alia detalo pri kiu
sciencistoj disdegnas estas la konstato, ke ekzistas multege da aliaj fontoj
krom la Tero mem en la tuta Universo de magnetismo, kiun sub adekvataj
kondiĉoj, la homo sukcesas asimili nature influante sur sian medion, same
kiel luno sur marondojn, tera magnetismo sur bestojn (ekz. fiŝojn, omaron,
kolombojn), eĉ bakteriojn.

Feliĉe pli klarvidaj sciencistoj jam duonvidas la efikon sanigivan sur
la homan organismon (USP – uzado de Reik) kaj semojn (ekburĝonigo eĉ
en sala akvo) krom alia pensiga eksperimento fare de sciencisto D-rino
Justa Smith (Rindze,1983), fakulo pri enzimologio kiu uzis la tiel nomatan
“bioenergion” emisiiitan el la manoj de iuj personoj kaj konstatis kvante kaj
kvalite la aktivigon de enzimoj antaŭe tute damaĝitaj per la rekta efiko sur ilin
de ultraviola magneta ondo.

La homajn rilatojn, laŭ mi, sen ia ajn ombro da dubo influas
magnetismo en situacioj plej ordinaraj de la vivo nome animsento, kiun
alportas brakumo, tenera voĉo aŭ rideto; subita ekdormo, malpliigo de
doloro per ama frotado de patrina ektuŝo ĉe infanoj aŭ malserenigo sen
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evidenta kialo ĉe alproksimiĝo de nekonataj uloj. Ĉu vi jam sentis vin tute
senenergia, kvazaŭ viktimo de sangosuĉado, aŭ tute allogita de persono pro
ia interna beleco influanta kelkfoje amason da homoj? Ĉu magnetismo
kunhelpas restigi gelernantojn de Esperanto en lernoĉambroj? Jen tikla
demando...

Bibliografio:
O Ponto de Mutação, Fritjof Capra, Cultrix.
Psi Quântico, Hernani G. Santana, Editora Didier.
Quem se atreve a ter certeza?A realidade quântica e a filosofia,Prof.Dr. José
Pedro Andretta, Mercurio Novo Tempo.
Muito Além dos Neurônios, Dr. Núbor O. Facure,FE Editora.
Super Interessante, fev/2002.



BEL-Konferencoj■ 2015

29

M A G N E T I S M O K A J L A H O M A I N T E R R I L A T O

Elmir Lima

En la historio de l’ homaro ne ĉiam la naturaj leĝoj estis facile
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kondiĉoj, la homo sukcesas asimili nature influante sur sian medion, same
kiel luno sur marondojn, tera magnetismo sur bestojn (ekz. fiŝojn, omaron,
kolombojn), eĉ bakteriojn.

Feliĉe pli klarvidaj sciencistoj jam duonvidas la efikon sanigivan sur
la homan organismon (USP – uzado de Reik) kaj semojn (ekburĝonigo eĉ
en sala akvo) krom alia pensiga eksperimento fare de sciencisto D-rino
Justa Smith (Rindze,1983), fakulo pri enzimologio kiu uzis la tiel nomatan
“bioenergion” emisiiitan el la manoj de iuj personoj kaj konstatis kvante kaj
kvalite la aktivigon de enzimoj antaŭe tute damaĝitaj per la rekta efiko sur ilin
de ultraviola magneta ondo.

La homajn rilatojn, laŭ mi, sen ia ajn ombro da dubo influas
magnetismo en situacioj plej ordinaraj de la vivo nome animsento, kiun
alportas brakumo, tenera voĉo aŭ rideto; subita ekdormo, malpliigo de
doloro per ama frotado de patrina ektuŝo ĉe infanoj aŭ malserenigo sen

K I E L K O N D U T A S H U N D O J

Francisco Wechsler

Konduto estas la aro da respondoj (agoj aŭ neagoj) interne
kunordigataj de tutaj vivantaj organismoj (ĉu individuoj aŭ grupoj) al eksteraj
aŭ internaj stimuloj. Oni povas rigardi konduton kiel ian ajn agon de
organismo, kiu ŝanĝas ĝian rilaton kun ĝia medio.

Konduto estas aŭ denaska aŭ lernita. En ambaŭ kazoj la konduto,
same kiel ĉiu fenotipa trajto, rezultas el la influo de la genotipo de la
individuo, de la medio kaj de la interago inter ambaŭ.

Por pli bone kompreni, kial hundoj kondutas iumaniere, oni bezonas
memorigi al si, ke la domhundo estas subspecio lupa (Canis lupus
domesticus). Plej verŝajnas, ke domhundoj devenas de Aziaj lupoj; la DNA-
simileco inter tiuj lupoj kaj hundoj estas proksimume 99,5%-a.

La grada evoluo de lupoj al hundoj rezultis el homa interveno, nome, el
la malsovaĝiga procezo. La malsovaĝiga procezo, per selektado kaj
dresado, plialtigis la emon de tiuj prahundoj kunvivi kun homoj, ne ataki ilin,
akcepti iliajn ordonojn kaj prosperi kaj reproduktiĝi en kaptiteco. Paralele,
rezultis aliaj modifoj, kiel: granda diverseco de grandoj kaj harkoloroj; vosto,
kiu volviĝas supren en pluraj rasoj; kaj po du seksardaj periodoj jare en la
hundinoj (anstataŭ nur unu en la lupinoj). Kelkaj fakuloj asertas, ke
laŭkondute hundoj similas adoleskajn lupojn. Hundoj, kiuj ne kunvivis kun
homoj dum sia junaĝo, resovaĝiĝas kaj formas arojn, kies kondutoj similas
tiujn de lupoj.

Kelkaj hundrasoj estas laŭgene pli proksimaj al lupoj ol aliaj rasoj:
Basenĵio, Akito, Siberia Huskio, Malemuto. Tio speguliĝas ankaŭ en ilia
konduto: ekzemple, la tiel nomataj lupecaj rasoj estas ordinare pli malfacile
dreseblaj. Krome, hierarĥio estas pli grava ĉe ili, sekve ili ne aŭtomate obeas
jam konatajn dreskomandojn, se faritajn de persono, kiun ili ne rigardas kiel
hierarĥie superan.

Tipaj kondutoj jam estas observeblaj je la naskiĝo. La patrino lekas
siajn geidojn, varmigas ilin, faciligas ilian mamnutradon, stimulas ilian
fekadon kaj urinadon kaj defendas sian idaron kontraŭ fremduloj (ĉu homoj
aŭ bestoj) kaj kelkfoje eĉ kontraŭ sia posedanto. La geidoj komunikiĝas per
ĝemoj aŭ plorbojetoj, serĉas sian patrinon kaj kunamasiĝas por varmigi unu
la alian.
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Inter la sesa kaj deka vivsemajno, la hundidoj estas tre impresiĝemaj,
kaj spertoj, ĉu agrablaj aŭ malagrablaj, gravuriĝas en ilian cerbon. Do nepras
eviti, kiom eble, ke dum tiu periodo ili trapasu timigajn spertojn.

La natura demamiĝo okazas laŭgrade; la patrino komencas forpeli siajn
geidojn je la tria aŭ kvara semajno, kaj iom post iom la ligo inter patrino kaj
idoj mafortiĝas. La procezo ordinare kompletiĝas ĉirkaŭ la sepa aŭ oka
semajno. Samtempe la idoj komencas interagi kun la aliaj membroj de sia
hundaro, proksimume je la sepa vivsemajno, kaj de tiam ĝis la deksesa
vivsemajno okazas la plej fruktodona periodo, por ke disvolviĝu sociligoj kun
aliaj hundoj, bestoj kaj ankaŭ kun homoj.

Kiam la idoj atingas adoleskaĝon, ili konkuras inter si kaj kun la ceteraj
anoj de sia hundaro por firmigi hierarĥion. La hierarĥia rango de ĉiu ano
dependas de pluraj faktoroj, kiel inteligento, atakemo, kuraĝo, atentemo kaj
gvidkapablo. Oni kutimas diri, ke hundoj ne konas nek akceptas demokratian
egalecon. Stabila hieraĥio estas nepra por paca kunvivado, alie okazos luktoj
kaj eĉ mortoj. La samo validas por la rilatoj inter hundoj kaj iliaj mastroj: la
mastro devas situi ĉe la verto de la hierarĥia skalo, alie liaj hundoj nek
respektos nek obeos lin, kaj gravaj akcidentoj povos rezulti.

Hundoj komunikiĝas inter si kaj kun sia mastro chefe per korpa
lingvaĵo. Do, ili komunikas ĝojon per vostosvingado; atakemon per montrado
de la frontodentoj; submetiĝon per mallevo de la kapo kaj oreloj; ludemon per
mallevo de la antaŭa parto de la trunko kaj arkigo de la antaŭaj kruroj;
pacpeton per kuŝado sur la dorso kaj montrado de la ventro; komplimenton
per flarado de la anuso, peniso aŭ vulvo; ktp. Ili ankaŭ tre lerte interpretas la
korpan lingvaĵon de homoj, eĉ kiam ĝi estas tiel subtila, ke tiuj ĉi ne rimarkas
ĝin. Kompreneble hundoj uzas ankaŭ sonojn por komunikiĝi: bojon,
plorbojon, hurlon, grumblon ktp., kun pluraj kaj diversaj varioj.

La fakto, ke hundoj interpretas la korpan lingvaĵon de homoj, plus ilia
bonega kapablo aŭdi kaj flari, igas kelkajn supozi, ke tiuj bestoj posedas ian
misteran “sesan senson”. Al tiu ĉi aserto, ofte bombaste diskonigata, mankas
firma scienca bazo.

Hundoj lernas kiel konduti, ĉu rilate siajn grupanojn, ĉu rilate sian
mastron, per du klasoj da stimuloj: rekompenco kaj puno. Rekompenco
estas ĉio ajn, kio al la hundo plaĉas, se ligita al specifa konduto. Ekzemple,
kvankam hundidoj jam naskiĝas kun mamsuĉa instinkto (gene kondiĉita
konduto), tamen la mamsuĉado estas ripete rekompencita per engluto de
lakto. Simile, oni ofte lernigas dreskomandojn al hundoj rekompencante ilin
per porcieto da frandaĵo.
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Esploroj pri lernado ĉe animaloj (inkluzive de la homa specio) montras,
ke rekompenco pli efikas ol puno. La ĉi-lasta ofte rezultigas evitkonduton.
Tamen, kelkfoje ja necesas kaŭzi evitkonduton; ekzemple, se oni bezonas igi
hundojn respekti ĉirkaŭbarilon, oni kutimas ekipi ĝin per elektrodrato. Ĉiu
kontakto de hundo kun la drato (konduto) kaŭzas ŝokon (punon), kaj kelkaj
ŝokoj sufiĉas por ke la hundo lernu eviti la barilon.

La dresado de hundoj uzas la menciitajn principojn por atingi la
konduton deziratan de iliaj mastroj. Plej bonaj rezultoj atingeblas, kiam oni
komencas la dresadon frue, ordinare je la sepa vivsemajno. La lernado devas
progresi ŝtupon post ŝtupo, kaj deziratajn kondutojn oni devas solidigi per
rekompencado. Ĉiu hundo devas lerni laŭ sia propra ritmo.
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