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Ĉu ekzistas normo en Esperanto?

1. Enkonduke

Unuavide la titolo de ĉi tiu eseeto ŝajnas sensenca, ĉar ja  ĉiu akceptas, ke ekzistas normo1, 

kiun oni eĉ ekzakte difinis en la Bulonja Deklaracio, §4,3 (Zamenhof 1991:37): „La sola unu 

fojon  por  ĉiam deviga  por  ĉiuj  esperantistoj  fundamento  de  la  lingvo  Esperanto  estas  la 

verketo „Fundamento de Esperanto“, en kiu neniu havas la rajton fari ŝanĝon.“ 

La demando pli precize do estas, ĉu kaj kiagrade ĉi tiu teoria normo de Esperanto realiĝas en 

la praktiko de la Esperantistoj.

Kompreneble por ĉi tiu eseeto ne estas farebla longa studado de la  lingvo-kutimoj de sufiĉe 

granda grupo da Esperanto-parolantoj – do devos sufiĉi kelkaj personaj rimarkoj pri (aktualaj) 

tendencoj en la lingvo, sufiĉe vaste konataj.

2. Kio estas normo – difinoj, aspektoj

La lingvistikaj leksikonoj difinas lingvan normon kiel tuton de la ideoj de lingva komunumo 

pri tio, kiel ĝuste, adekvate kaj bone realigi2 la lingvon de la koncerna komunumo. Por tio 

normo el la tuto de la gramatike ĝustaj esprim-eblecoj elektas aron da reguloj, kiujn oni uzu 

en konvena situacio. La normoj do diverĝas laŭ diversaj kriterioj: temo, kunparolanto(j), socia 

rolo, aĝo, sekso (en multaj, sed ne ĉiuj lingvokomunumoj), regiolekto3. Normo estas io meza 

inter la abstrakta lingva sistemo kaj la parola uzo ĉiutaga; ne ĉiu parto de la sistemo kaj ne ĉiu 

efektiva lingvouzo4 apartenas al la normo, kp. la skemon:

gramatika sistemo
ĉiutaga lingvouzo

normo

Ju pli formala, oficiala estas parola situacio, des pli gravas obeado de la normo. En neformala 

situacio  peketo  kontraŭ la  normo kutime  pli  facile  estas  tolerata5,  ekzistas  eĉ okazoj,  kie 

1 Aliokaze ne povus ekzisti la scienca branĉo de la norma esperantologio (Velger 1994).

2 Tio ampleksas kaj ortofonan artikulacion kaj seneraran ortografion.

3 Do oni ne rajtas simplige identigi 'laŭnorma lingvaĵo = oficiala lingvo' kontraste al 'nelaŭnorma lingvaĵo = 

regiolekto'. Ankaŭ regiolektoj (kaj aliaj dialektoj) konas laŭ- kaj kontraŭnormajn realigojn.

4 Kiu foje estas ne nur kontraŭnorma, sed eĉ kontraŭgramatika.

5 Alividpunkte oni povus starigi multajn specialajn normojn por la unuopaj lingvaj tavoloj.
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konscia lezado de la normo efikas pozitive por la parolanto, ekz. inter junuloj (kiel formo de 

luda lingvouzo) aŭ en la lingve tre produktiva kampo de varbado6.

Se kontraŭnormaĵo tiagrade kutimiĝas, ke ĝi finfine iam eniras la normon, temas pri efektiva 

lingvoŝanĝiĝo. Novaj normeroj enkondukiĝas, aliaj arkaikiĝas kaj laste malaperas.

Normon starigas la t.n. preskriba gramatiko, kies ĉefa celo estas instruo de la ĝusta lingvaĵo, 

dum  la  t.n.  priskriba  gramatiko  ĉefe  volas  prezenti,  kiel  la  homoj  de  difinita  lingvo-

komunumo fakte parolas. Modernaj gramatikoj praktike kombinas ambaŭ vidunktojn.

3. La norma situacio en Esperanto

Tiel prave, kiel oni substrakadas, ke Esperanto  estas „natura“ kaj „normala“ lingvo, tiel same 

oni devas konstati,  ke la Internacia Lingvo diferencas en kelkaj gravaj trajtoj de ĉiuj aliaj 

lingvoj. Kaj ne temas ĉi tie pri la diaspora situacio de la parolantaro aŭ eĉ la planeca deveno 

proprasence, sed pri unu ĉi ties implicaĵo, en kombino kun la gravega Bulonja Deklaracio de 

1905: Pro la fiksa normo, kiun kodigis la Fundamento7, ia procezo simila al tiu priskribita sub 

2) – estiĝo de nova normo en la loko de malnova – ne estas ebla, ĉar malpermesita. Tiun 

konkludon faras  Velger  1994:1,  resumante  „Esperanto,  same  kiel  modernaj  ŝtatoj,  ne  plu 

bazas  sin  sur  kutimojuro,  sed  sur  leĝojuro“.  Apenaŭ  eblas  supertaksi  tiun  fakton:  Per  la 

Bulonja Deklaracio la Esperantistaro levis sian lingvon al nova, unika  lingvo-evolua nivelo. 

Ĝia normo ne ŝanĝiĝas laŭ la provizora bontrovo de la uzantoj, sed restas netuŝita ĝis formala 

modifo fare de aŭtoritata leĝdonanto8. 

La Akademio de Esperanto povas laŭ A10.4 (antaŭparolo al la  Fundamento) „pligrandigi“, 

sed „neniam ŝanĝi“ la Fundamenton „per oficialigo de novaj vortoj aŭ reguloj“ (Zamenhof 

1991:49)9; do eblas maksimume pliprecizigi normerojn, sed ne eblas forigi eĉ unu detaleton, 

ankaŭ se temas pri arkaikaĵo. 

6 Ekz. germana inform-telefon-servo varbis per la simpla, gramatike aĉa slogano Da werden Sie geholfen! „Tie 

Vi estas helpataj!“ (persona pasivigo de la netransitiva verbo helfen 'helpi'; laŭnorme eblas nur nepersona Da 

wird Ihnen geholfen! „Tie estas helpate al Vi!“).

7 Al ĝi apartenas samrange – kaj laŭdifine senerare – la 16-regula Fundamenta Gramatiko, la Ekzercaro kaj la 

Universala Vortaro, inkluzive la naŭ oficialajn aldonojn (vd. la antaŭparolon al la Fundamento, frazo A7.5) 

de la Akademio de Esperanto;  laŭ A.11 la antaŭparolo al la  Fundamento enhave,  sed ne lingvo-normige 

apartenas al la Fundamento (kp. Velger 1994:7)

8 Tian modifon eksplice ebligas la antaŭparolo al la  Fundamento, frazo A1.2, nome kiam Esperanto „estos 

oficiale akceptita de la  registaroj de la plej ĉefaj regnoj kaj tiuj ĉi registaroj per speciala  leĝo garantios al 

Esperanto tute certan vivon“ (Zamenhof 1991:43; kursivigo en la originalo).

9 La  maloficialigo  de 'koncentra'  en la  oka  oficiala  aldono do estas  nevalida,  krom kiel  forta  rekomendo 

(Velger 1994:32). Por la diferencigo inter 'pligrandigo' kaj 'ŝanĝo' vd. Lo Jacomo 1984 (liaj terminoj estas 

'pliriĉiĝo' kaj 'evoluo'). Lia tezo, ke oni „devas akcepti, ke Esperanto evoluu kiel iu ajn vivanta lingvo“ (p. 

16) laŭ ĉio dirita kompreneble ne estas akceptebla.
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Por  la  okazo,  ke  por  iu  esprim-bezono  ne  enestas  normo  en  la  Fundamento,  la  Bulonja 

Deklaracio (§4,5) permesas, ke ĝin „ĉiu esperantisto havas la rajton esprimi en tia maniero, 

kiun li trovas la plej ĝusta“ (Zamenhof 1991:37). Parolanto kompreneble ankaŭ povas ne uzi 

iun Fundamentan esprimon, se eblas ĝin anstataŭigi per alia laŭfundamenta esprimo. Se tia 

ago koncernas la tutan parolantaron, oni povus distingi „aktivajn“ (uzatajn) kaj „neaktivajn“ 

normerojn; ĉi-lastaj restas ĝustaj, sed praktike ne aperas. Ekzemplo estas la vorto pafilego, kiu 

malaperis pro la internacia kanono (internaciaj vortoj apartenas al la leksiko de Esperanto laŭ 

§15 de la Fundamenta Gramatiko).

Per tio la demando pri normo esence ĉefinas: Ĝusta (do laŭnorma) Esperanta lingvaĵo estas 

tiu, kiu konformas al la lingvaĵo de la  Fundamento. Kio estas kontraŭfundamenta, neniel 

povas esti ĝusta Esperanto, eĉ kiam ĉiuj parolantoj uzus la koncernan esprimon.

4. La Esperanta normo en la praktiko

Laŭ la enkondukaj rimarkigoj  do la vere interesaj  demandoj  estas: 1) Ĉu okazis ĝeneralaj 

evoluoj, kiuj lezas la fiksan normon de la Fundamento? 2) Ĉu la Esperantistoj konscias pri la 

tiurilataj  specialaĵoj?  3)  Kion faris  la  parolantaro  en  okazoj,  kie  ne  ekzistas  Fundamenta 

normero por iu esprimo? 4) Ĉu novaj normeroj kodiĝis? 

En la sekvo eblas nur kelkaj mallongaj, ekzemplecaj priktraktetoj.

Rilate 1) Ĉu okazis evoluoj, kiuj lezas la fiksan normon?:

Ĉi tiu demando bedaŭrinde havas la plej longan respondon. Efektive de la komenciĝo aperis 

proponoj  „plibonigi“  Esperanton,  aperis  la  „Linguo  Internaciona“  kaj  amaso  da  aliaj 

esperantidoj, kiuj dividis la parolantaron. Sed ankaŭ ene de la komunumo daŭre aperas homoj, 

kiuj aŭ ne akceptas aŭ ne konscias la „lingvajn leĝojn“, enkondukante novajn esprimojn, kiuj 

ne pliriĉigas, sed ŝanĝas la lingvon. 

La permeso de la Akademio, anstataŭigi la kombinon -rĥ- per -rk- (jam ĉi tiu decido ŝajnas al 

mi dubinda el lingvo-leĝa vidunkto) sekvigis ĝeneralan ekstermon de la sono per enkonduko 

de amaso da neologismoj (ĥoro : koruso, ĥemio : kemio, Ĥino : Ĉino ktp.). Praktika forigo de 

fonemo el la lingvo estas gravega modifo en la lingva sistemo, kiun oni nenial rajtas kodigi en 

gramatiko. La sono ĥ nepre devas aperi en ĉiuj priskriboj kaj lernolibroj de la lingvo. 

La prepozicio far tiom vastiĝis en la pasintaj jardekoj, ke Weidmann 1989:97 eĉ asertas „Far 

intertempe  venkis“  – tio  kompreneble  estas  troigo.  Velger  1994:27  pruvas,  ke  far kaj 

„analogaj nudaj radikoj“ nek kongruas kun la reguloj de la vortfarado (§11 de la Fundamenta 

Gramatiko) nek pravigeblas kiel neologismoj (§15). Aldonendas, ke §6 eksplice fiksas de kiel 

prepozicion ĉe la pasivo. 
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En la franca, angla kaj germana versioj de la Fundamenta Gramatiko la uzado de la artikolo 

permesas determini, kiam temas pri kompleta listo de difinataj elementoj. Tio gravas precipe 

ĉe §5, laŭ kiu  la personaj pronomoj estas  mi,  vi,  li,  ŝi,  ĝi,  ni,  ili  kaj  oni (aldoniĝas  ci el la 

Ekzercaro kaj  Universala Vortaro). Ĉiuj provoj aldoni elementon aŭ alidifini la pronomojn 

(tio koncernas precipe la demandon de la esprimo de sekso ĉe la tria persono singulara) sen 

oficiala kodigo fare de la Akademio do estas kontraŭfundamentaj. La sama validas rilate la 

(enhave tute superfluajn) participojn „kondicionalajn“ -unt-/-ut- (kp. Velger 1994:14-16).

Unu el  la  plej  novaj  kapricoj  verŝajne estas  la prepozicio  na,  kiu „en okazoj  de bezono“ 

indiku la akuzativon. Krom tio, ke ekzistas preskaŭ samsignifa prepozicio (je), eble ĉiu povas 

mem elpensi, kiom malmulte da kuntekstoj ekzistas, en kiuj oni ne povas distingi subjekton 

kaj objekton...

Rilate 2) „Ĉu la Esperantistoj konscias pri la normo?“:

La ĉi-antaŭaj akapitoj montras, ke la konscio pri normo inter la Esperantistoj ne sufiĉas kaj ne 

egalas al ĝia graveco por la lingvo. Tamen, kiel ĉiu scias, la  Esperantistoj ĝenerale estas tre 

konsciaj pri multaj detaloj de la Fundamento, atentante pri bona lingvaĵo kaj ofte ne hezitante 

ĝustigi esprimojn de la kunparolanto. Se ilin ne interesus stabila lingvo, ne okazus la bataloj 

pri la neologismoj, pri la landnomoj, la ortografio kaj multaj aliaj.

Tamen ne ĉiuj uzantoj de la lingvo estas lingvistoj (ĉu profesiaj, ĉu hobiaj), kaj de kelkaj jaroj 

rimarkeble  pligrandiĝas  la nombro de la  personoj,  kiuj  simple volas paroli  la  lingvon,  ne 

zorgante pri la komuna bono de la afero, pri la Fina Venko ktp. Tio verŝajne pli malaltigos la 

konscion kaj atentemon pri ĝusta lingvaĵo.

Rilate 3) „Kion faris la parolantaro, kiam ne ekzistis Fundamenta normero por iu esprimo?“:

Eblus  skribi  tutan  monografion  pri  ĉi  tiu  temo kaj  ankaŭ la  sekva  demando.  La  Bulonja 

Deklaracio (§4,6) rekomendas imiti la stilon de Zamenhof, kiu „la plej multe laboris por kaj 

en Esperanto kaj la plej bone konas ĝian spiriton“ (Zamenhof 1991:37).

Ne estus  malvere  aserti,  ke ĝenerale  oni  sekvis  la  majstron,  tamen la  citaĵo  montras  jam 

trajton hodiaŭ plene malaperintan (uzado de la ĉe superlativa adverbo).

Ankaŭ en aliaj detaloj la moderna Esperanto diferencas de la Zamenhofa lingvo. La plimulto 

uzas la pli internaciajn formojn de la landnomoj en °i- anstataŭ la originan sufiksoidon -uj-; 

intertempe tiu lingvouzo estas konfirmita de la Akademio10. La origine seksneŭtrala pronomo 

li (kp. la uzadon en §4,5 de la Bulonja Deklaracio, citita supre) hodiaŭ ĉe multaj (ne ĉiuj!) 

aperas nur en maskla funkcio, por indiko de ambaŭ sekso oni diras  ŝi aŭ li aŭ simile.  La 

10 Tamen oni nepre plu lernigu ankaŭ -uj-, ĉar la pseŭdoafikso °i- el lingvoteknologia vidpunkto estas sufiĉe 

malavantaĝa, kp. Fischer 2004.
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Fundamento krome ne enhavas sufiĉe da ekzemploj por cent-el-cente difini, kiam uzi -ita kaj 

kiam -ata en la pasivo. La debato (aŭ batalo) pro tio fakte daŭras ĝis hodiaŭ, tamen granda 

parto de la parolantaro kaj precipe de la lernolibroj kaj gramatikoj (ekz. PAG, PMEG) aliĝis 

al la aspektisma rekomendo de la Akademio.

Rilate 4) „Ĉu novaj normeroj kodiĝis?“:

La uzantaro kapablas, kiel oni vidis en la antaŭaj akapitoj, disvastigi novajn normerojn por 

novaj bezonoj, ne lezantajn la  normon  jam ekzistantan. Dum kelkaj el la proponoj ankoraŭ 

ekzistas apud alternativaj normeroj, aliaj jam sufiĉe fiksiĝis, por ke oni nomu ilin kodiĝintaj.

La vorteto po hodiaŭ ĝenerale estas adverbo (Ŝi disdonis po kvin foliojn.), dum la prepozicia 

uzo (Ŝi disdonis po kvin folioj.), laŭ influo de la slavaj fontlingvoj, arkaiĝis.

Ankaŭ la kombino de sen kaj infinitivo (sen pripensi anstataŭ ne pripensante aŭ simile), kio 

antaŭ cent jaroj estis  ne malgranda stila  peko, intertempe iĝis  io tute normala,  kontraŭ la 

Zamenhofa lingvouzo.

5. Resume

Restas fari kelkajn mallongajn konkludojn. La Esperantistoj konscias pri tio, ke stabila lingvo, 

kiu baziĝas sur stabila normo, tre gravas, precipe en situacio de diaspora interetna helpilo. Pri 

la amplekso kaj la unika eco de la Esperanta normo ili tamen ne konscias, agante evoluige 

kiel en ĉiu alia lingvo. Tio ne mirigu, la Fundamento de Esperanto ja estas nocia paradigmo, 

kiun la homaro ĝis nun tute ne konis por vivanta lingvo. 

Malgraŭ tio  oni  respektu,  instruu kaj  konsciigu  la  netuŝeblecon de la  Fundamento.  Kial? 

Esperanto estas lingvo sen longa tradicio. La Fundamento anstataŭas tian tradicion, el kiu la 

etnaj lingvoj ĉerpas sian normon. Ĝuste la disputoj kaj la esprima variemo en la okazoj, kie ne 

ekzistas klara regulo Fundamenta, montras, kiom gravas ĉi tiu fiksa normo. Ĝi ankaŭ estonte 

certigos sekuran vojon por la Internacia Lingvo.
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