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a1 1a medieina etiko). Tiella esploroj kun praöeloj kaj klonado kontri-
buos al la progreso de medieina seieneo.

Resumo

La aütoro raportas pri la unua stadio de esploroj kaj rezultoj rilate
al uzado de praöeloj en medicino. Samtempe 1i priskribas metodojn,
akiri praöelojn helpe de klonado. Li atentigas ankaü pri la dangeroj
okaze de praktika aplikado de la eksperimentoj.

La plej grava afero estas, ke la uzado kaj klonado de praöeloj estu
laulege normigita en öiuj statoj, kontribuantaj al progreso de la medi-
e1110.
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(Mal)planlingveco de la scienca leksiko
en Esperanto

Josej KAVKA

Enkonduko
Seiencisto, kiu strebas, ke la zamenhofa lingvo grave rolu en liaj

profesiaj agad-sferoj, sendube inklinas al ties planlingva (ne arbitre
liaosa) leksiko, almenaü tia, kia estas atingita en internaciaj sistemoj
de terminologio kaj nomenklaturo.

Estas evidente, ke tiaj sistemoj ne povas kontentigi pri la vorttrezo-
ro fundamenta, siatempe bone servinta a1 komunikado praktika, sed
ne tre ambicia. Tiam Esperanto faseinis siajn adeptojn per la genie
simpla gramatiko, rnalkasanta la neprajn avantagojn de la planlingvo
kompare kun lingvoj "naturaj". Bedaure, la planlingvecon de Espe-
ranto ne sukeesis konservi la posteuloj de Zamenhof, kiuj fosis siajn
sulkojn sur 1a kampo leksika: baldaü montrigis ties konsiderinda
malkohereeo, eö okulfrapa sensisterneeo, kiuj genas precipe en la
tekstoj strikte seiencaj. Tarnen, tiaj escepte devas rezigni eö pri kelko
da vortfonnoj fundamentaj, lasante ilin por uzado stile laika, even-
tuale populariga.

De1feno - delfino
1. Jen almenaü unusola ekzemplo, kiu konvinke pruvas, ke jena
fundarnenta vorto apenaü havas sancon aplikigi en strikte scienea
teksto:
1.1. La rnalgranda eetaeo Delphinus, fundamente "delfeno", devas
akeepti la pli internacian fonnon "delfino" (angle dolphin, celie kaj
slovake delfin, france dauphin, gennane Delphin, greke deljis, geni-
tive delfinos, hispane, hungare, kroate, pole kaj slovene de ljin , ruse
deljfin k.t.p.). Eble estus superflue mencii pli da lingvoj, kies I diver-
gas de la fundamenta E.
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1.2. La saman nomon portas unu el 1a borealaj konstelacioj kaj Ul1U e1
1a sportaj stiloj de konkura nagado. Evidente, la problemo ne tusas
sole zoologion ..
1.3. Ree a1 1a zoologia nomenklaturo. De1fino apartenas al 1a familio
de de1finedoj (Delphinidae) kaj al 1a subfamilio de de1finenoj tDel-
phininaei. Krome ekzistas aha cetaca genro delfinaptero (Delphin-
apterusy. temas pri la carma "hela baleneto".
1.4. Lau 1a delfino, 1a botanika nomenklaturo enkondukis 1a genro-
nomon de1finio (Delphinium). Ci-okaze estas laüdinde, ke 1abotanika
redakcio de NPIV (2002) ne aüdacis trudi 1a rnisan formon "delfe-
nio", por resti konforma al 1a fundamenta "de1feno", sed akceptis 1a
supran neoficialajon kun 1, spite a1 E. Sed 1a kohereco inter de1fino
kaj delfinio konsistas en tio, ke 1a florburgono de de1finio laüforme
aspektas delfinece ...
1.5. Temas ankaü pri liemio: 1a alka1oidon delfinino oni ekstraktas el
de1finio. Aliflanke, delfinidino, pigmento ligita a1 saliaridoj, kaüzas
1a rugan koloron ekz. de vinberoj. Sendube neniu organika liemiisto
aüdacus - spite a1 1a absolute intemacia nomenklatura - lanöi 1amis-
formojn "delfenino" kaj "delfenidino" ...
1.6. Apo1ono (la zamenhofa nomformo), 1a dio de 1umo, havis la
kromnomon Delfinios. Delfinion estis templo de Apolono kaj sam-
tempe kastelo sur 1a insulo Rio, proksime al la bordo ma1grandazia.
1.7. La zootelinika tennino delfinario, kiun homonim-fobio povus
interpreti muzike: delfin-ario, certe povas havi sian 1aikan ekviva-
lenton "de1fenejo".

Resurne eb1as diri, ke nia Majstro siatempo havis bonan motivon
por "de1feno", öar li deziris eviti koincidon de 121IN radikfina kun 1a
sufiksa. Tiam 1i certe ne kapablis antaüvidi venontajn sistemojn de
intemacia terminologio. Ec nuntempe nenio malhelpas, ke "de1feno"
aperu ekz. en poemoj pro rimo, pro rimado ...

Arkivo - arhivo
2. Jena dua ekzemplo demonstru, ke ankaii nia saga Akademio de
Esperanto "sukcesis" oficialigi nomformojn, kiuj ne taügas e1 1a vid-
punkto terminologie planlingva.
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2.1. "Arkaika'' evidente obeas 1a fonetisrnon nek de 1a fontlingvo,
nek de 1a vortoj fundamentaj, do 1a situacio aspektas tute ma1a 01
okaze de la ekzemplo unua; tarnen la ma1p1anlingva rezulto restas
same malbonsanca por la scienca 1eksiko de Esperanto. Same oficia-
laj estas "arkaismo, arkeo1ogio, arkitekt(ur)o, arkivo".
2.2. Nu, ni esploru 1a situacion a1i1ingvan, ekz. pri 1a laste nomita
"arkivo''. La parentezaj majuskloj indikas 1a koncemajn prononcojn,
sed öi-okaze necesas emfazi, ke 1a grafisma aspekto rolas multe pli
grave 01 1a prononco, se temas pri terminologie nonnigaj principoj:
ekzemple servu la eüropa mon-unuo euro, nek äro, nek juro, nek
ojro, nek evro, nek a1iaj prononcoj, sed la grafismo rolas. Do: angle
archives (K), öelie kaj slovake archiv (H), france archives (S) ger-
mane Archiv (H), hispane archivo (e), itale archivio (K), kroate kaj
slovene arhiv CH), pole archiwum (H), ruse arliiv k.t.p,
2.3. Nun ni revenu laüvorte a1 la komenco :=: greke arlie. Nia Majstro
prave obeis 1a prononcon fontlingvan, kiam li enkondukis la funda-
rnentajn vortojn arhitekturo, monarlio kaj aliaj, Par resti öe la Jus
nomitaj, NPIV (2002) ihn registras, sed referencas al 1a kapvortaj K-
fonnoj, kie trovigas 1a koncemaj difinoj, Mernkomprene, ci~j Ksfor-
moj, cu oficialaj, öu neoficialaj, nenifoje referencas a1 la H-formoj,
kiuj bone kongruus kun 1a fonetismo laüfundamenta. Ni ripetu: jen
situacio tute mala 01 okaze de la "delfeno" kaj "delfinio", sed same
sen ajna inklino a1terminologio p1an1ingva.
2.4. Konsekvence, kulpe de nia Akademie, la Esperanto-vortaraj
estas inunditaj de kontraüfundamenta fonetismo: "arkeoj, arkeologio,
arkeopterigo, arkeozoiko, arketipo, arkipe1ago, arkipteroj" kaj tie1
plu, por mencii almenaü kelkon da nomoj, komencigantaj per A.
Escepte ekzistas vortaroj, kiuj klopodas registri ambaü formojn (H
kaj K), ekz. Kraft (1998). Bokarev (1974) klare preferas H: ark- cm.
arli-; tiu cm. signifas smotri :=: vidu. Konklude: pri R kaj K en la
scienca leksiko de Esperanto regas liaoso ne deca por p1anlingvo.

Rektumo - rekto
3. Se - escepte - iu fundamentajo ne taügas por scienca uzo, se -
multnombre - oficialajoj kaüzas 1a jus menciitan liaoson, en oftegaj
okazoj gi validas pri nomoj neoficia1aj. Ree ni limigu nin per unuso1a
ekzemplo:
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3.1. "Rektumo" (latine rectum) estas lau NPIV (2002) la lasta parto
de la dika intesto, kvankam la fundamentaj adjektivo rekta kaj sub-
stantivo rekto trafe elvokas la formon de la intestoparto. Kia1 do
rekto ne servu ankaü anatomie, apud la nocio geometria?
3.2. La neütran finajon UM de la latina deklinacio ZamenhoJ neni-
foje konsideris kiel radikparton. Ekzempie la substantivon verbum li
esperantigis verbo, ne "verbumo", öar li sciis, ke ankaü la ceteraj
Iingvoj apogas Iian procedon: angle kaj rumane verb, germane Verb
(tarnen ankaü Verbum), franee verbe, itale, hispane kaj portugale
verbo.
3.3. Ke tiu UM ne apartenas al la radiko nepre montras la derivajoj:
rektalgio (doloro de la rekto), rektotomio (liirurgia forigo de la rek-
to), rektitido - lau NPIV "rektumito" - (inflamo de la rekto), rekto-
skopio kaj rektoskopo (lau NPIV "rektumoskopülo", spite al la tut-
monde kodigita terminologio!), rektostenozo (mallargigo de la rek-
to), rektostomio (liirurgia elkonduko de la rekto).
3.4. Mankas loko por elnombri öiujn neofieialajn UM-ajojn el medi-
eino, liemio kaj aliaj sciencoj. NPIV (2002) aplikas tiaspeeajn mis-
fonnojn tute arbitre. Por teni sin en anatomio, oni komparu du ostojn:
la zamenhofan sakro (os sacrum) kun la NPIVa "sternumo" (ster-
num). Cu sufiöas? Por pliaj detaloj, interesato turnu sin al Kavka
(1996,2003).
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Bazaj scio] pri Esperanto-Literaturo*
1. La unua periodo inter 1887 kaj 1918

Feter ZILVAR

Lingvo, literaturo kaj kulturo
Ofte la Esperanto-movado (tute egale kiel oni difinas gin kaj ce

ciaj elastecaj kaj öe specialaj elformigoj) neglektas "l1iajn kulturajn
radikojn". La literaturo nepre apartenas al Esperanto. ~kzemp le la
studfako anslistiko tute ne estas imagebla sen la anglalmgva litera-
turo. Ce seriozaj universitataj studfakoj pri Esperantologio aii Inter-
lingvistiko inter aliaj la literaturo nepre apartenas al la deviga stud-
ado. Felice Esperanto disponas pri relative granda kultura agado dum
la pli 01 eentjara historio.

En öiuj kontinentoj ekzistis kaj ekzistas valoraj kulturaj kontribuoj:
Certe oni ne povas detale priskribi tion sur nur kelkaj sciencrevuaj
pagoj. En Brazilo a?eras la kultura magazino "Fonto':: en Ruslando
(nun en la urbo Kaliningrado) "La Ondo de ~s?eranto '. kaj en ~Vl~,~
lando Literatura Foiro". Ofte aperas en ,,rnaJ kulturaj magazmoj
ankaü prozo aü poemoj el la 1-a epoko de la Esperanto-literaturo.

Kutime la .Esperantaj civitanoj" legas aktualajn romanojn, Granda-
parte temas pri tradukoj el etnolingvoj =. elstaraj naci(lingv)aj
aütoroj. Bedaürinde la originala verkado ne tiom o~, kv~1kam la
esprimkapablo de Esperanto havas tre grandan, ee neelcerpeblan
potenciaJon. Krom la .Iiereditaj nacilingvaj trajtoj", la ~ntemacla
Lingvo havas j~ propran kreopotencialon, i.a. ~ro la afiksoj ~aJ logi-
kaj derivebloj. Gi invitas al propra verkado ka~ ofertas relative egal-
rajtajn kaj neütralajn bonsancojn por öiuj l~omoJsur la vasta terglobo.
Ciukaze la etnolingvoj kaj la literaturo koincidas kaj estas nepre ko-
here kunligataj.

'" Dosiero por studantoj kaj observantoj pri "Klerigado por Esperanto-instruistoj kaj
kursestroj" okaze de la 3-a studadsesio en Herzberg am Harz, la 2-an kaj 3-an de
decembro 2000


