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Forpasis la kolektinto de la Forpasis la kolektinto de la Forpasis la kolektinto de la Forpasis la kolektinto de la     
Zamenhofa herZamenhofa herZamenhofa herZamenhofa hereeeedadadadaĵoĵoĵoĵo    

a 25-an de aprilo post longa malsano en la 
aĝo de 87 jaroj forpasis la elstara japana es-

perantisto ITÔ Kanzi, en Esperantujo pli konata 
sub la pseŭdonimo Ludovikito. Antaŭ trideko da 
jaroj li komencis kolekti ĉiun literon, kiu iam lasis 
la plumon de Ludoviko Zamenhof.  

 

ITÔ KanziITÔ KanziITÔ KanziITÔ Kanzi    

En 1973 komencis aperi lia Iam kompletigota 
plena verkaro de L. L. Zamenhof, kies volumoj 
tuj iĝis nepra legaĵo por ĉiuj, kiuj interesiĝas pri 
la historio de la Esperanto-movado. 

En 1998 la verkaro de Zamenhof, kun la diversaj 
kromkajeroj eldonitaj de Ludovikito, havis jam 
55 volumojn diversampleksajn, kaj en tiu jaro 
Japana Esperanto-Instituto donis al li "Specialan 
honorigon lau� Akademia Merito". Jam en 
1990 Ludovikito iĝis honora membro de UEA.  

ITÔ Kanzi pasigis la plej grandan parton de sia 
vivo en Kioto, kie li ankaŭ studis. Profesie li la-
boris ĉe la eldonejo Nagasue, kiu specialiĝas je 
verkoj pri dent-kuracado. Esperanton li eklernis 
en 1959, unue leginte japanajn tradukojn el la 
verkoj de la konata blinda rusa esperantisto  
Vasilij Eroŝenko. 

Post sia esperantistiĝo ITÔ Kanzi verkis japane 
biografian romanegon pri Zamenhof. La japan-
lingva verko ampleksas sume pli ol kvin mil 
paĝojn en ok volumoj, el kiuj la unua aperis en 
1967 kaj la lasta en 1978. La plumnomo Ludo-

vikito estas kunmetaĵo de la persona nomo de 
Ludoviko Zamenhof, kaj la familia nomo de ITÔ 
Kanzi, sed ĝia lasta parto estas ankaŭ scienca 
sufikso kun la signifo "suferanta je, mania je". 

Efektive preskaŭ manie Ludovikito ekde 1973 
kolektis, editoris kaj eldonis plenan verkaron de 
Zamenhof, entute 58 kajerojn ĝis 2004. La plej 
signifoplenajn originalajn tekstojn de Zamenhof 
li kolektis en la trivoluma iom reviziita plena ver-
karo de l.l. zamenhof  kun entute pli ol 2.800 
paĝoj. La titolo efektive estas minuskla, ĉar Lu-
dovikito en siaj propraj tekstoj neniam uzis ma-
jusklajn literojn. La verkojn de ludoviko, kiel li 
kutimis nomi Zamenhof, li kompreneble aperigis 
precize en tiu formo en kiu ili estis verkitaj, fa-
rante grandajn fortostreĉojn por trovi la plej ori-
ginalan tekston. 

Komence Ludovikito nomis sian projekton de 
plena Zamenhofa verkaro "iam kompletigota", 
sed kiam ĝi post preskaŭ tridekjara laboro fakte 
estis preta, li devis spite sian modestecon reno-
mi ĝin "iel tiel kompletigita". Ludovikito ne nur 
kolektis la materialon kaj grandparte financis la 
eldonon. Li faris ankaŭ sciencan redaktan la-
boron, kaj krome mem kompostis la verkojn. Li 
havis enorman korespondadon kun aliaj sper-
tuloj pri la vivo kaj verkoj de Zamenhof. 

En 2004 Ludovikito kaj liaj kamaradoj eldonis la 
pli ol 250-paĝan verkon pri nia pvz-ado, en kiu 
li rakontas pri la historio de la enorma projekto, 
sed ankaŭ pri sia sinteno al Ludoviko Zamenhof: 
mi intencis priskribi ludovikon ne kiel grandan 
homon, sed kiel ordinarulon, senigante al li tiujn 
legendojn, per kiuj la esperantistoj deziris lin or-
nami kaj beligi. 

Al tiu ‘ordinarulo’ Ludovikito dediĉis tridek ja-
rojn el sia vivo. 
 
El: Libera Folio, sendependa movada bulteno 

L 
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Kio okazis en Groningen?Kio okazis en Groningen?Kio okazis en Groningen?Kio okazis en Groningen?
La 28-an de aprilo 2005 

il voĉlegis leteron de Vadim Hmelinskij, la 
verkisto de la urso-libro. Pere de Mikaelo 

Bronŝtejn li ricevis ekzempleron de nia eldono, 
en kiu estas ankaŭ la nederlanda traduko. Va-
dim sciigis, ke ni rajtas uzi la libron kiel varbilon 
por la lingvo Esperanto. Ni do rajtas ĝin plue 
vendi. 
Ni ricevis inviton el Orienta Frislando pri ORO  
(Orientfrislanda Renkontiĝo). Laŭ la invito or-
ganizas ĝin freŝaj esperantistoj. Laŭ la retejo ĝi 
okazos fine de junio en Emden.  
La mandatoj por la jarkunveno de Esperanto 
Nederland estas subskribitaj. Se do necesos 
voĉdoni, tiam estos sufiĉe da voĉoj. Ni jam an-
taŭparolis kelkajn aferojn, kiel la Faŭlhaberse-
majnfino kaj Fenikso. 
La programo estis lingvoj. 
Wim Rijnders parolis pri KOD. Li ekkonis pri 
KOD pere de gazeto Trouw, kiu la 5-an de junio 
2004 enhavis artikolon pri ĝi. KOD vere estas 
stranga lingvo. Iel ĝi konsistas el ĉiuj lingvoj de 
la mondo. Samtempe ĝi havas KOD-lingvaĵon, 
kio plej similas al dialektoj bazitaj sur naciaj ling-
voj. 
 

 

KOD: la KOD: la KOD: la KOD: la ŝlosilo por perfekta interkompreniĝo internaciaŝlosilo por perfekta interkompreniĝo internaciaŝlosilo por perfekta interkompreniĝo internaciaŝlosilo por perfekta interkompreniĝo internacia    

KOD havas proprajn literojn, tiel ke ĝi ne estas 
lingvo eŭropa. Ĝi estas prononcebla, sed ŝajne 
la ĉefcelo de ĝi estas pontolingvo por tradu-
kado. [aŭtoro: Johann Vielberth] 
Wil montris al ni la lingvon Bliss. Bliss estas bild-
lingvo, de kiu ĉiu bildo signifas iun koncepton. 
Ekzemple ~ signifas akvon kaj ] signifas ĉam-
bron. Do, se vi volas Bliss-on prononci, vi povas 
fari tion en ĉiu lingvo, kiun vi volas. La plej lon-
ga frazo, kiun Wil montris, estis:  
wapeninspecteurs hebben 11 lege chemische 
kernkoppen gevonden.  
La 2200 registritaj simboloj estas sufiĉe fortaj 
por konstrui verajn frazojn. 

 

 

Bliss: Kiel vi fartas?Bliss: Kiel vi fartas?Bliss: Kiel vi fartas?Bliss: Kiel vi fartas? 

 Alia interesa lingvo estas Arcaicam Esperantom, 
kreita de Manuel HALVELIK (pseŭdonimo de 
Kamiel VANHULLE). 
Esperanto-verkisto povas uzi tiun lingvon, kiam 
li bezonas mezepokan Esperantan tekston. 
Ekzemple kiel la nederlanda hebban olla vogala. 
 
 
 
 
 
 
La 12-an de majo 2005 

emo por la vespero estis la dana verkisto  
Hans Christiaan Andersen. 

Ineke kaj Koos kunportis kelkajn skatolojn kun 
sendotaj informmaterialoj de Esperanto Neder-
land. En Interreto estis anonco pri senpage ha-
veblaj informoj pri Esperanto. En nur kelkaj 
tagoj Ineke ricevis proksimume 550 inform-
petojn. Jam estis forsenditaj multaj kovertoj kun 
informiloj. Anstataŭ paroli pri Andersen ni faldis 
informilojn, metis ilin en kovertojn kaj surgluis 
adresslipojn kaj poŝtmarkojn sur tiujn. 
Partoprenis Faŭlhabersemajnfinon en Egmond 
aan Zee Wil, Ineke kaj Koos. Entute partoprenis 
95 homoj. Sabaton bedaŭrinde pluvis, sed oni 
tamen sukcesis suprenigi plurajn kajtojn.  

 

la kajtojla kajtojla kajtojla kajtoj    

W 

T 

panon noses cheyutagan 
donu nosod hodiez 

Arcaicam Esperantom:Arcaicam Esperantom:Arcaicam Esperantom:Arcaicam Esperantom:    
nian panon nian panon nian panon nian panon ĉiutagan donu al ni hĉiutagan donu al ni hĉiutagan donu al ni hĉiutagan donu al ni hoooodiadiadiadiaŭŭŭŭ    
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Estis sukcesplena kaj agrabla semajnfino, kaj oni 
ĝuis la prezentadon de Kajto. 

 

KajtoKajtoKajtoKajto    

Wil laŭtlegis tre interesan retmesaĝon, kiun 
sendis Dennis van der Heijden el Ugando. Venis 
retmesaĝo ankaŭ de Hans Bakker pri la mal-
agrabla situacio en Togolando. Antaŭ nelonge 
estis balotado tie, sed ĝi estis tute fuŝita. Multaj 
homoj viktimiĝis aŭ fuĝis. 
Johan ricevis retmesaĝon de s-ino Tiny Nassen-
stein. Ŝi petis de iu el ni sendi informojn pri la 
instruadsistemo en Nederlando. Ĉar Johan estas 
el la ĉeestantoj la nura, kiu havas infanon en 
lernejo, li okupos sin pri tiu informpeto. 
Luit parolis pri la spertoj dum la Liberiĝtago. 
Ankaŭ ĉi tiun jaron ni kune kun kelkaj anoj de 
TEJO havis budon en la Groningen-a urboparko.  
 
La 26-an de majo 2005 

ro tio, ke la vetero al ni surprize bonvolis, 
eblis en picejo Il lago manĝi surterase. 

Ni apogis nin sur la supozo, ke tie dum laborta-
goj manĝos ne multaj homoj, sed tamen kolek-
tiĝis tiom da gastoj, kiuj volis ĝui la panoramon 
kaj la italajn bongustaĵojn, ke la estro insiste re-
komendis estontece antaŭmendi, por ke li havu 
pli da tempo por pretigi la tablojn. 
Jam iĝis kutimo antaŭ ol fini la kunvensezonon, 
ie en la urbo kune manĝi. Dek personoj cedis al 
la invito aperi je la sepa vespere en la restoracio. 
Unu el ni estis tiel ravita de la projubilea em-
blemo de Esperanto Nederland, ke ŝi kopiis ĝin 

kelkope por disdoni al la gastoj. Oni tamen in-
terkonsentis ilin ne ĝeni dum la manĝado, sed 
ja meti la belkolorajn paperojn en la urban bi-
bliotekon aŭ simile. 
La picojn kaj la salaton ni bonapetite formanĝis 
elrigardante de tempo al tempo sur la lagon, kie 
eĉ ne mankis akvoskianto. 
La kelnerino, dum la manĝo sin certigante ĉu la 
tuto bonordas, alparolis nin per la angla lingvo. 
Supozante, ke ŝi tion faris tial, ke ŝi, aŭdante 
fremdan lingvon, ne povas lokalizi nian de-
venon, ni klarigis al ŝi, ke ŝi ŝparu la penon kaj 
parolu nederlandlingve. Estis amuze konstati, ke 
petante pardonon, ŝi eksplikis, ke la angla estas 
la nura lingvo, per kiu ŝi povas esprimi sin! 
Tamen ne ekestis konfuzoj, kaj finmanĝinte, ni 
restis ankoraŭ iom da tempo por interŝanĝi 
niajn dumsomerajn planojn. 
 

 

ĝuante italajn bongustaĵojnĝuante italajn bongustaĵojnĝuante italajn bongustaĵojnĝuante italajn bongustaĵojn    

La 4-an de junio 2005 
esope kaj aŭtomobile ni iris al Rodenkirchen 
en la nordo de Germanio por festi la dekja-

ran jubileon de la tiea Esperanto-klubo, kun kies 
membroj ni unuafoje kontaktis pasintjare dum 
nia Esperanto-tago en majo. La programo enha-
vis ŝipekskurson sur la rivero Vesero, tre bone 
prizorgitan bufedon, prezenton de ŝanti-ĥoro 
kaj trinkadon de kafo aŭ teo kun tre bongustaj 
tortpecoj! Ĉeestis 45 personoj, inter ili kelkaj 
bremenanoj, kiuj estis jam konataj al ni. La 
etoso estis agrabla, nur la vetero povintus esti 
pli bona. La temperaturo estis malalta kaj la 

P 
S 
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Somerperiodo  

Niajn renkontojn en la somerperiodo vizi-
tis respektive 3 kaj 7 personoj. La vetero 
ne estis tiel, ke ni povis trinki kafon ekste-
re, nek en la Scandinavisch Dorp nek en la 
Schimmelpenninckhuis. Ni babilis pri niaj 
travivaĵoj kaj iomete jam pri la 
okazontaĵoj en la nova klubperiodo. Estis 
agrablaj renkontiĝoj. 
 

vento forta. Pro tio ni iom malsekiĝis de la on-
doj, kiuj ŝprucis akvon sur la ŝipon, en kiu ni si-
dis, kaj la vento blovis jen kaj jen en la tendon, 
en kiu ni festis.  
Johan gratulis la klubon kaj enmanigis kelkajn 
donacojn, kiujn ni kunportis por la klubanoj. La 
renkontiĝo tiel plaĉis al ĉiuj, ke ni jam tiumo-
mente decidis denove renkonti unu la aliajn la 
17-an de decembro en Oldenburgo por tie kune 
festi la Zamenhof-tagon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

 
 
 
 
 
 

sur Vezero en la boato sur Vezero en la boato sur Vezero en la boato sur Vezero en la boato HanniHanniHanniHanni    

 

 

 

Atentu! Volonte ni aŭdos de vi en septem-
bro, kiu ŝatas partopreni tiun ekskurson al ekskurson al ekskurson al ekskurson al 
OldenburgoOldenburgoOldenburgoOldenburgo, kie ni do renkontos niajn ger-
manajn geamikojn el Oldenburgo, Bremeno 
kaj Subvisurgo. Ni kune trinkos kafon, ver-
ŝajne vizitos ekspozicion en la kastelo kaj 
kune manĝos. Poste ni havos okazon viziti 
la kristnaskajn budojn en la centro de la ur-
bo. Ni vojaĝos per aŭtoj aŭ per aŭtobuso. 
Tio dependos de la nombro de la aliĝintoj. 
 

!!!!    

LA VERDA STELO haveblas por membroj kaj abonantoj ne 
nur papere, sed ankaŭ en PDF-strukturo. Bezonata estas 
Acrobat-legilo, senkoste elŝutebla de Interreto. 
 
Se vi ŝatus ricevi ĝin en tia formo kiel aldonaĵon, vi petu 
kopion de la redakcio retpoŝte: 
 
koosscharroo@home.nl 
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Kongresa raporto…Kongresa raporto…Kongresa raporto…Kongresa raporto…

La Esperanto-kongreso en Vilno, en kiu mi par-
toprenis, finiĝis la 30-an de julio kaj pro tio post 
3-taga turisma postkongreso ankaŭ miaj ferioj. 
De Litovio mi vidis multe. La lando estas pli ok-
cidenta ol mi supozis. En Vilno troviĝas multaj 
novaj belaj altaj konstruaĵoj kaj estas belegaj  
grandaj butikoj. Kaŭnas estas 
malpli renovigita, sed ankaŭ tie 
oni renovigadas. Klaipeda estas 
havenurbo kun terlango antaŭ ĝi, 
simile al niaj Waddeneilanden. Mil 
homoj sur ĝi loĝas, sed somere 
multe pli kiel turistoj. Estas sur ĝi 
bela strando, kaj estis ebleco por 
ni naĝi tie en la Balta Maro. Tiu 
naĝado tre plaĉis al mi. Partoprenis en la kon-
greso 2344 personoj el 60 landoj. La grandaj 
eventoj, kiel la malfermo, la fermo, nacia kaj in-
ternacia vesperoj okazis en la Siemens Arena, 
kien ni estis transportitaj per aŭtobusoj. Koncer-
toj kaj teatraĵo estis prezentitaj en iu teatro kaj 
ĉiuj prelegoj, kursoj kaj aliaj aktivaĵoj okazis en 
la kongresejo. Ĉiu partoprenanto fakte travivas 
sian kongressemajnon alimaniere, elektante el la 
skemo kun eblecoj tion, pri kio oni interesiĝas. 

Ĉiuj eroj, en kiuj mi partoprenis, tre plaĉis al mi. 
Merkredo estas kutime la ekskurstago, dum kiu 
ne estas aktivaĵoj en la kongresejo mem. 
Estas agrable ĉie renkonti esperantistojn, kun 
kiuj eblas kontakti kaj paroli en kaj ekster la 
kongresejo. 

Ĉiam impresas min la fakto, ke la 
nepo de Zamenhof alparolas kaj 
salutas la ĉeestantojn dum la in-
aŭguro.  
Preskaŭ tuj post mia alveno en la 
kongresejo petis Ans Bakker ankaŭ 
de mi saluti la kongresanojn nome 
de la nederlandaj esperantistoj. 
Nur tre mallonge vi salutu, ŝi diris. 

Mi akceptis la peton kaj salutis ĉi-maniere:  
Karaj ĉeestantoj, la nederlandaj esperantistoj 
kore salutas vin, same kiel la nederlandlingvaj 
kursanoj, kiuj studas Esperanton pere de Interre-
to.  
Tiel ankaŭ la kursanoj iomete partoprenis la 
kongreson!  
 
Wil van Ganswijk-Vlasblom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekzistas ekde la 10-a de julio reta versio de la famkonata  
Esperantosleutel. Esperanto Nederland metis tuj post la 
apero ligilon en sian retpaĝaron. Multaj jam vizitis ĝin:  
plej multe en la 13-a de aŭgusto. Tiam estis 43 vizitantoj.  
Ĉiutage venas 21 vizitantoj averaĝe. Ne nur de Nederlando 
mem kaj Belgio, sed ankaŭ de Saŭdiarabio, Svedio, Usono 
kaj Japanio!  
 
Vi trovos la Esperanto-ŝlosilon jene: 
http://members.home.nl/koosscharroo/sleutel  
 
aŭ rigardu la retpaĝon de Esperanto Nederland 
http://www.esperanto-info.nl 
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(alvoko el Francio)(alvoko el Francio)(alvoko el Francio)(alvoko el Francio)    

Karaj geamikoj! 
 
Mi klopodas prepari asocian forumon en mia urbeto en 
septembro. Komence de la lernej-jaro ciuj asocioj (sporta, 
muzika, kultura) prezentigas dum unu tago en sporthalo. 
Gepatroj kaj infanoj venas kaj elektas la agadojn, kiuj 
placas al ili. Agadoj estas por infanoj, sed ankau por junu-
loj kaj plenkreskuloj. 

Mi provas starigi Esperanto-kursojn. Mi jam aperigis ar-
tikolon en la urbgazeto kaj disdonis cie en la urbo verdajn 
flugfoliojn, kiuj prezentas Esperanton, car ekzistas homoj 
tie 1ci, kiuj neniam audis pri Esperanto. 

Por montri la utilecon kaj bonan funkcion de Esperanto, mi 
satus prezenti dosieron de bildkartoj el la tuta mondo kun 
la franca traduko de la Esperanta teksto. 

Cu vi bonvolus helpi min kaj sendi al mi bildkarton el via 
lando kun mallonga Esperanta teksto? 

Multan dankon jam nun! 
Amike, 
Bea 
 

Beatrice Allee 
La ville Heleuc 
F – 22980 Plelan-le-Petit 
 

^ 

^ 

˘ 

^ 

^ 

^ 

˘ 

^ 

^ 

^ 

Ankaŭ mi sendis bildkarton, kaj ŝi tre ĝojis pri tio. 
Koos Scharroo 
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Ne ekzistas ‘la’ Ne ekzistas ‘la’ Ne ekzistas ‘la’ Ne ekzistas ‘la’ ĉina lingvo.ĉina lingvo.ĉina lingvo.ĉina lingvo.    
Nova gramatiko celas ankaŭ komencantojn 

Pro tio, ke la mandarenan liPro tio, ke la mandarenan liPro tio, ke la mandarenan liPro tio, ke la mandarenan lingvon parolas 875 milionoj da homoj, ngvon parolas 875 milionoj da homoj, ngvon parolas 875 milionoj da homoj, ngvon parolas 875 milionoj da homoj, ĝi certe eĝi certe eĝi certe eĝi certe es-s-s-s-

tas la plej granda lingvo en la mondo. La tas la plej granda lingvo en la mondo. La tas la plej granda lingvo en la mondo. La tas la plej granda lingvo en la mondo. La ĉinologo ĉinologo ĉinologo ĉinologo Jeroen WiedenhofJeroen WiedenhofJeroen WiedenhofJeroen Wiedenhof verkis  verkis  verkis  verkis 

grandan kaj alireblan gramatikon, kiu bgrandan kaj alireblan gramatikon, kiu bgrandan kaj alireblan gramatikon, kiu bgrandan kaj alireblan gramatikon, kiu baaaaziziziziĝas sur la parolata lingvoĝas sur la parolata lingvoĝas sur la parolata lingvoĝas sur la parolata lingvo....

Foje oni demandas: Ĉu ankaŭ la ĉina ŝanĝiĝas? 
Tiun demandon opinias Jeroen Wiedenhof 
stranga. Ĉiuj lingvoj ŝanĝiĝas, kial do ne la ĉina? 
“Rigardu tion, kio okazis la pasintan jarcenton: 
En 1912 ĉesis la imperio kaj fondiĝis la respub-
liko. En 1949 okazis komunisma revolucio kaj 
poste, en la periodo de 1966 ĝis 1976, la t.n. 
Kultura Revolucio. Kaj fine, en la okdekaj jaroj, 
la ebleco de liberaj kontaktoj kun la okcidenta 
mondo. Periodoj, en kiuj la lingvo multe ŝanĝi-
ĝis unuflanke, kaj pro tio, ke la areo estas gran-
dega, ekzistas multaj regionaj varioj aliflanke.” 
La ĉina, kiel unusenca lingvo, ne ekzistas. 
Tio, kion oni nomas la ĉina, fakte estas 
aro de sep lingvoj, el kiuj la 
mandareno estas la plej granda kaj 
la lingvo oficiala de Ĉinio, Tajvano 
kaj Singapuro. Ankaŭ mondskale ĝi 
estas la plej parolata lingvo, estante ĉirkaŭ 
dufoje pli granda ol la angla, la hispana, aŭ la 
hinda. 
Laborante en la universitata Ĉinologa 
Instituto de la urbo Leiden, Wiedenhof 
publikigis de la mandarena lingvo grandan 
gramatikon, kiu celas ne nur nederlandanojn, 
kiuj klopodoas ellerni la lingvon, (kaj 
komencantojn kaj progresantojn), sed ankaŭ 
tiujn, kiuj interesiĝas pri lingvoj ĝenerale. Ankaŭ 
por tiuj nederlandanoj, kiuj ne scias de la ĉina eĉ 
unu vorton, la libro tre legeblas kaj eksplikas ti-
on, el kio la lingvo konsistas. 
Lia deirpunkto estis tiel priskribi la mandarenan, 
kiel ĝi estas efektive parolata. Tio ŝajnas logika, 
sed gramatiklibroj emas malfrui la aktualan ling-
van evoluon. Certe se paroli pri la mandarena 
lingvo. Wiedenhof diras: “La ĉinan oni skribas 

jam dum miloj da jaroj, kaj postrestis multe da 
malnova literaturo. Sekvo de tio estas, ke ĉiam 
gravas nur la skribo, kiu ne estas iu ajn skribo, 
sed la ĉina, kiu ne estas rekta reprodukto de la 
sono.” 
La skribata kaj la parolata lingvoj tre malsamas. 
Tion rimarkis Wiedenhof mem, kiam li iris al Pe-
kino post tri jaroj da studado. Montriĝis, ke foje 
li ne komprenis la plej kutimajn frazojn, kiel ‘He, 
kion vi faras?’ En la universitato li lernis: Ni zuo 
sheme? (Vi faras kion?). Sed en Pekino oni plej 
ofte diras: Gan ma, ni? (Faras kion, vi?), kio es-

tas alia verbo, alia vorto anstataŭ kion, kaj 
ankaŭ alia vortordo. “Estas strange, ke 

kvankam la frazo estas tre simpla kaj 
ĉiutaga, eĉ post tri jaroj da studado 

mi ne komprenis ĝin”, li diris. 
Li ja metis tiun frazon en sia libro. La 

metado je la fino de la vorto vi estas 
ĉarma. Tio okazas ankaŭ en la nederlanda 

lingvo. Leuke jongen, die Kees. Ik heb hem 
niet gezien, je fiets. Oni aldonas ion poste, 

kiel pliklarigon. Tio okazas ankaŭ en la 
mandarena lingvo, kaj li havas la impreson, ke 
estas kutimo tiel paroli. Kelnero en restoracio 
diras ekzemple, kiam la gastoj estas forirontaj: 
foriru malrapide, vi. Li volas diri: ne hastu, ne 

urĝu vin, ĝis revido. Tio iĝis respektoformo, al-
menaŭ en Pekino. 
Alia ekzemplo. Kiel estas en multaj lingvoj, 
ankaŭ en la mandarena oni ne diras: li estas 
sportisto, sed sufiĉas diri: li sportisto.  (ta yun-
dongyuan). Tamen, ĉino tute ne povas imagi, ke 
oni skribas ĝin tiamaniere, sen la ideogramo, kiu 
signifas estas. “Tion oni renkontas nur en 
eksperimenta poezio aŭ hipermodernaj rek-
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lamoj”, diras Wiedenhof, “sed ne en gramatik-
libroj, ĉar oni ne tiel skribas. Lingvaj reguloj es-
tas striktaj, kaj la ĉina instruado estas tre me-
toda. Tio, kion diras la instruisto, estas vera. Kaj 
kio estas en la libroj ankoraŭ pli. Kompreneble, 
en la nederlanda lingvo malsamas la skribata kaj 
la parolata lingvaĵoj. Sed kiam oni legas la Ĝe-
neralan Nederlandan Gramatikon, troviĝas tie 
sufiĉe da parolata lingvaĵo.” 
Estante en Pekino, Wiedenhof ĉiam kunportas 
notkajeron. Aŭdinte ion novan aŭ rimarkindan, 
li tuj tion notas en ĝin. 
 “Tio estas bona metodo registri vortojn kaj es-
primojn”, li opinias. 
“Sed tio ne uzeblas, 
se temas pri la 
frazkonstruo de la 
mandarena parolata. 
Tiam oni surbendigu 
ĉiutagajn konver-
saciojn.”  
Li faris ankaŭ tion. En 
la komenco de la 
naŭdekaj jaroj por sia 
doktoriĝo li 
surbendigis konversaciojn, de kiuj li poste pre-
cize transskribis 5000 frazojn en la pinjinon, kiu 
estas latinida alfabeto por la transskribo de la 
ĉinaj ideogramoj. 
“Oni vidu ilin surpapere”, li diris. “Tiam frapos 
la okulojn ĉiaj gramatikaĵoj nenie troveblaj en iu 
ajn vortaro aŭ gramatiko, kiel ekzemple verbo 
signifanta ne esti. Strange estis, ke neniu kredis 
tion, kiam mi ekpublikigis ilin. Ĉar ne ekzistas 
por ili iu ajn ideogramo. Pro tio, ke oni ne ka-
pablas ilin skribi, tial ili ne ekzistas. Pro tio mi 
mem devis elpensi iun ideogramon.” 
Nederlandanoj plej ofte opinias la ĉinan tre mal-
facile lernebla. “La skribo estas granda obsta-
klo”, konfirmas Wiedenhof. “Kaj krome ekzistas 
la tonsistemo.” 
La mandarena estas tonlingvo: la silaboj estu 
elparolataj je difinitaj tonalto kaj modulado. De-
pende de tiu tono signifas la silabo shu: libro, 

matura, nombri, aŭ arbo. Vorto, kiun oni ne 
prononcas ĝustatone, estas por ĉino nekompre-
nebla. 
Ĉiujare Wiedenhof kutimigu novan grupon de 
studentoj al tiu tonsistemo. 
“Temas ne nur pri la tonalto, sed ankaŭ pri son-
forto kaj rapido. Do pri alta/malalta, 
laŭta/mallaŭta, kaj rapida/malrapida. Se oni 
volas tion ekspliki al nederlandanoj, tiam ekzis-
tas nur unu komparo: la intonacio de frazo, 
kiun oni uzas por esprimi ekz-e furiozon aŭ mi-
ron, sed ankaŭ por indiki, ke la frazo estas de-
mando. ‘Fromaĝo!’ sonas alie ol ‘Fromaĝo?’. Mi 

klopodas konsciigi miajn 
studentojn, kion ili faras 
en la nederlanda per 
intonacio: ‘Kaas?’ – kio 
okazas en tiu frazeto? La 
tono altiĝas. Nu, tio estas 
pli-malpli la dua tono de 
la mandarena. Kaj ‘Bah!’ 
en ‘Bah, wat vies!’, estas 
proksimume la kvara 
tono.” 
Lerni lingvojn plej bone 

estas laŭ Wiedenhof simple ripeti, kaj, laŭ lia 
sento, multe troigi. 
“Mi kuraĝigas la studentojn troigi. Surmetu tiun 
kapaŭskultilon kaj ripetu, eĉ senkomprene. Oni 
alkutimiĝu al tiuj novaj sonoj kaj renkontu ilin 
kiel infano. Ankoraŭ ne analizu. Kaj kuraĝu tro-
igi. Elmontri tian ludemon ne kapablas ĉiuj 
plenkreskuloj.” 
Se temas pri tono, malgrandaj infanoj jam estas 
sufiĉe sentemaj. Antaŭ la unua vorto, ili jam 
sukcesas komuniki per intonacio. Spiregante al-
tatone ‘h! h! h!’ ili indikas, ke ili ion ajn deziras. 
Kaj malalta, nekontenta ‘mmmmm!!’ signifas: 
ne! 
“Kelkaj studentoj esploras la lingvon analitike”, 
diras Wiedenhof. “Aliaj laŭ intuicio. Tiuj lernas 
plej rapide: ili ankoraŭ povas agi infane. Sed ili 
ne kapablas ekspliki kion ili faras.” 
Kio pri frazkonstruo? En la mandarena ne ekzis-
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tas konjugacioj aŭ deklinacioj. Oni dirus: tio es-
tas facile, ĉar la vortojn kuri, kuras kuris, kuran-
ta, kurinta oni tradukas per nur unu vorto. Sa-
me kiel amiko, amikino, amikoj kaj amikinoj. La 
mandarena plej ofte ne distingas inter la pasin-
teco, la nuno kaj la estonteco nek inter la vira 
kaj ina sekso, kaj ankaŭ ne inter singularo kaj 
pluralo. 
“Tiurilate ambaŭ lingvoj forte diferencas”, diras 
Wiedenhof. “Se oni intencas iun vesperon 
diboĉi, oni ne povas preterlasi, ĉu kun amiko, ĉu 
kun amikino, ĉu kun grupo de amikoj, aŭ ĉu 
grupo de amikinoj. La strukturo de nia lingvo 
devigas al ni tion eksplici. En la mandarena ĉiam 
eblas lasi tion nedecidita. Se necesas, eblas diri 
ekzemple grupo de amikoj, kio laŭvorte estas 
grupo amiko. La problemo por nederlandanoj 
estas, ke ili ofte parolas la ĉinan tro korekte, di-
rante ĉiufoje amiko grupo, se temas pri amikoj. 
Eĉ tiam, se tio ne estas aferkoncerna. Tion oni 
dekutimigu al si.” 
Nederlandanoj nur kun peno liberigas sin de la 
verbotempoj. “Oni ĉiam volas eksprimi, kiam la 
ago plenumiĝas, rilate la nunon. Pri tio oni daŭ-
re okupiĝas, kaj tion oni ĉiam enplektu en la 
verbon. En la mandarena tio ne bezonatas, kio 
en la komenco sentigas nekutima aŭ fremda, 
kvazaŭ vi estus perdinta la punkton de orienta-
do. Oni ripetfoje emas diri: tio okazis hieraŭ. 
Ankaŭ tion oni mallernu.” 
Aliflanke, en la mandarena oni ja esprimas aliajn 
tempindikojn, nome kiamaniere la ago aŭ oka-
zaĵo plenumiĝas, aŭ en la tempo trovigas (neli-
gita kun la nuno). Simplan frazon, kiel la akvo 
bolas oni povas diri dumaniere. Laŭ tio, ĉu ĝi 
jam bolas dum iom da tempo, aŭ ĉu ĝi ĵus ek-
bolis. Tiajn nuancojn oni esprimas per mal-
grandaj vorteroj, kompareblaj kun la nederlan-
daj vortoj al, nog en pas. Estas malfacile mastri 
tiujn nuancojn, kiuj svarmas en la mandarena. 
Ekzistas plia diferenco. Nederlandanoj kutimas 
konstrui frazojn ĉirkaŭ subjekto kaj predikato, 
kies rilato estas la fundamento de la frazo. En la 
mandarena temas pri alia centra rilato, nome tiu 

inter temo kaj komento. Wiedenhof donas kiel 
ekzemplon la frazon Nuli mai  (sklavo vendi). 
“Nederlandano facile interpretas tion jene: la 
sklavo vendas ion, sed tio ne nepras. Ĝi povas 
signifi ankaŭ: la sklavo estas vendita. Tia frazo 
signifas ne pli ol: tempas pri iu sklavo kaj pri 
vendado. Ĝi povas esprimi ĉiajn ideojn: la sklavo 
ĝin vendas, ni vendas la sklavojn, interŝange de 
sklavoj ni ĝin vendas, ni vendas ĝin al la sklavoj, 
ktp. La kunteksto plej ofte klarigas pri kio te-
mas. Se oni volas esprimi sin pli eksplicite, la 
mandarena abundas je ebloj. Sed se ne bezona-
tas, oni ne faras.” 
Ankaŭ tiurilate nederlandanoj emas fari frazojn 
tro multvortajn. 
Se la mandareno estas tiel malfacila por neder-
landanoj, ĉu tiam la nederlanda estas tia por ĉi-
noj? Wiedenhof ridas: “Jes, ĉar tiam temas pri 
la samaj aferoj, sed inverse. Singularo, pluralo. 
Ina, vira. La verbotempoj. Ĉinoj opinias niaj 
grupigitajn konsonantojn malfacilaj, ekz-e pr, 
str, kl, kaj ankaŭ la fakton, ke la nederlanda ha-
vas tiom da vokaloj. Ili malfacile liberigas sin de 
la tonsistemo. 
Komencantoj lernas nederlandajn vortojn ĉiam 
je difinita tono. La vorto ‘boek’ ĉiam do elparo-
latas je alta tono, kio sonas strange en niaj ore-
loj. 
 
Jeroen Wiedenhof 
‘Grammatica van het Mandarijn’ 
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Amo kun majusklo 'A'.Amo kun majusklo 'A'.Amo kun majusklo 'A'.Amo kun majusklo 'A'.    

 
Maljuna viro vizitis klinikon, kie mi laboras kaj kie mi zorgis 
pri lia vundita mano. Li diris, ke li hastas, por ke li plenumu 
gravan devon. Prizorgante lian manon, mi demandis lin pri la 
kaŭzo de lia hasto. Li respondis, ke li rapidis al maljunulejo, 
kie li ĉiutage vizitas sian edzinon, kiu nuntempe tie loĝas, por 
trinki matenan kafon kune kun ŝi. Mi eksciis ankaŭ, ke lia ed-
zino jam estas tie kelkajn jarojn. Fininte la prizorgon de lia 
mano, mi demandis, ĉu lia edzino ne maltrankviliĝus, kiam li 
alvenos pli malfrue.  
"Ne", li respondis, "ŝi jam ne scias, kiu mi estas. Jam preskaŭ 
5 jarojn ŝi ne rekonas min." 
Surprizite mi ankoraŭ demandis lin: 
"Sed se ŝi ne rekonas vin, kial vi bezonas esti tie ĉiun mate-
non?" 
Rigardante min, li ekridetis kaj diris: 
"Jes, ŝi ne scias, kiu mi estas, sed mi ja bone scias, kiu estas 
ŝi." 
Tio venigis al mi larmojn en la okulojn, kaj kiam li foriris, mi 
diris al mi mem:  
"Ĝuste tio estas la amo, kiun mi dezirus en mia vivo." 
Vera amo estas ne nur fizika aŭ romantika, sed ĝi signifas 
akcepti ĉion, kio estas, estis kaj estos. 
P. Juan 

 
tradukis Olga Glendová, korespondamiko de nia membrino Tiny Nassenstein. 
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DiraDiraDiraDiraĵoj pĵoj pĵoj pĵoj pri la internacia lingvo Espri la internacia lingvo Espri la internacia lingvo Espri la internacia lingvo Espeeeeranto.ranto.ranto.ranto.    

Esperanto estas la plej bona solvo de la internacia lingvoproblemo. 
Albert Einstein 

 
La plej grava estas mia konvinko pri la absoluta neceso de Esperanto. 
L. Tolstoj 

 
Esperanto estas grava inventaĵo kun grandegaj ebloj. 
Rabindranath Thakur 

 
Mi ne dubas, ke la admirinda facileco de la gramatiko kaj la riĉeco de vortfarado faros la kreinton 
de Esperanto senmorta. 
K.E. Ciokovskij 

 
Esperanto estas majstra verko de logiko kaj simpleco. 
El deklaro de 21 membroj de la franca akademio de sciencoj 

 
La subskribintaj konstatas, ke establigo de Esperanto por eldonado de sciencaj verkoj estas tre efika 
rimedo por internacia kunlaborado. 
El proklamo de 85 japanaj sciencistoj 

 
Pripensante la sekvojn de iu internacia lingvo kiel dua lingvo por ĉiuj, oni ne povas kompari ilin kun 
io alia ol kun tiuj de la invento de presarto kaj ties influo sur la kultura vivo de nacioj. 
Theodor Kilián 

 
Plej utila estis Esperanto dum mia vojaĝo ĉirkaŭ la mondo. 
Olav B. Adreson, lektoro de sveda universitato, Lund. 

 
Mi ŝatas Esperanton. Estus bone, se Unuiĝintaj Nacioj realigus iniciaton instrui Esperanton kiel devi-
gan lernobjekton en lernejoj tutmonde, por ke ĝi estu la dua lingvo por ĉiuj. 
H. Kilian Laxness, islanda verkisto. En 1955 li gajnis Nobelpremion. 

 
Estus bone, se malgrandaj nacioj, do ankaŭ nia, dediĉus ĝuste al Esperanto pli grandan atenton. 
Janis Rainis, latvia poeto 

 
Esperanto estas kreita laŭ sanaj filologiaj principoj. Tial ĝi povos daŭre progresi kaj pliriĉiĝi. 
W.E. Collinson, angla lingvosciencisto 

 
La diraĵojn kolektis dr-o František Nosek el Prago. 
Tradukis ilin Olga Glendová el Prago, korespondamikino de nia membrino Tiny Nassenstein el Francio 
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