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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
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10m pri la generala literaturo kaj ties historio
La literaturhistorio okupigas pri la historiaj kuntekstoj kaj la evolu-

adoj, kaj krome pri la prezentado de la diakrona evoluado de nacia
kaj la transnacia, t.n. "intemacia" literaturo.

Lau la regionoj de la mondo ekzistis diverstipaj literaturaj evoluoj.
Ekzemple la sanskrita lingvo, kiu funkciis kiel tuthindia literatur-
skribo kaj literaturlingvo ebligis i.a. la kreadon de la .vedoj". Alme-
naü la hindeüropa lingvofamilio havas parencajn lingvojn kaj kultur-
trajtojn. i scias pri la verkoj de Homero, eh. pri Iliado, kiujn li
verkis en la 8-a jarcento a.K. La greka poetino Sappho . kiu verkis ses
jarcentojn antaü Kristo, postlasis same grandajn verkojn, kiel ekz. la
poemo "hinmo".

La romianoj Horacio tQuintus Horatius Flaccus, 65-8 a.K.) kaj
Katulo (Caius Valerius Catullus, C. 87-54 a.K) iom antaü Kristo
verkis en la latina lingvo (i.a. "Carmina"). Ankaü la öinoj havis la
faman poeton Li Tai-Pe (701-762 p.K.). William Shakespeare (1564-
1616) ekz. kun la elstara verko .Hamleto" estas mondfama poeto el
Britio. Thomas Moore, Lord George Noel Byron (1788-1824) el la
brita skolo postlasis neforgeseblajn verkojn por la t.n. mondliteraturo.
Inter aliaj la rusoj Pushkin, Lermontov, Tolstoj (cetere la fama Tol-
stojo estis mem Esperantisto) eternigis sur la kampo de la literaturo,
kiuj elstare verkis lirike. Kompreneble la skandinavaj landoj, Usono,
Francio, Hispanio, Italio, Nederlando, Pollando, Hungario, Hindio
k.t.p. havis elstarajn poetojn.

En "Germana Antologio" oni trovas elektitajn verkojn de famaj
poet(in)oj. La frugermanan epokon (-753 p.K.) ekzemplas
"Sorcfommloj de Merseburgo" kaj la .Hildebrand-kanto". La "tempo
de la Karolidoj kaj Otonidoj" (763-1024 p.K.) prezentas la .Valtaran
Eposon" kaj famigas la poetinon Rosvita von Gandersheim. La
"tempo de la Trobadoroj" (1050-1250 p.K.) sekvas, kaj kiu dum frek-
ventado de la lemejo ne aüdis pri Walther von der Vogelweide, Wolf-
ram von Eschenbach? La "Malfrua Mezepoko" (burga kaj klerika
literaturo, C. 1250-1400) kun Mechtild von Magdeburg kaj "Meister
Ekkehart" reprezentas tiun literaturan epokon.

La Renesanco (= re-naskigo) kaj Humanismo (1400 gis C. 1517)
"produktis" kun Johannes Reuchlin (1517-1620), Martin Luther,
Thomas Müntzer, Hans Sachs k.a. la germanan pensadon kaj evolu-

~Sc~i~el~7c~a~R~e~vu~o~4~!~2~00~3~ 193

adon. Dum la .Baroko" (1620-1700) elstaris i.a. Paul Gerhardt. Jo-
hann SchefJler, Liselotte von der Pfalz, Gottfried Wilhelm Leibniz.
Sekvis 1a .Epoko de la Racionalismo" (Aufklärung, 1720-1785). La
.Antaüklasikismo" (ekde 1750) kun fama verkisto Gotthold Ephraim
Lessing kun sia e1stara vero "Natano 1a sagulo" restos neforgeseblaj.
Sekvis la "sturmimpulsa" periodo ("Sturm und Drang") ekde 1770.
La ,,Klasikismo de Weimar" (ekde 1786) .kreadis" eble la plej fa-
majn germanajn verkistoj, nome Goethe kaj Schiller. Sekvis la .Ro-
mantiko" kaj .bidermajra stilo". Ni suldas dankojn por la periodo de
la .Realismo" (ekde 1850) al niaj famaj germanaj poetoj kiel Gustav
Freytag, Theodor Storm, Theodor Fontane, Wilhelm Raabe, kaj la
.Natoralismo" (ekde 1880) kun Gerhart Hauptmann kiu i.a. postlasis
la elstaran verkon " La Teksistoj". La germanoj, certe fieras pro Jo-
hann Wolfgang von Goethe, Friedrich von Schiller, Heinrich Heine,
Ludwig Uhland kaj multaj aliaj. Precipe la verkoj de Goethe, Franz
Kafka kaj aliaj famaj verkistoj kaj poetoj .varbas" por Germanio, por
1a gennanaj lingvo kaj kulturo en 1a vasta mondo. Nepre menciindas,
ke nemalmultaj judaj germanoj famigis la germanan literaturon
mondvaste. Cu la germana lingvo aparte bone taügas por prezenti la
grandan subtilecon kaj fajnecon, por pli bone esprimi la vastan ga-
mon de la homaj sentoj, kiuj kreskas en kaj el niaj (humanaj) cerboj
kaj koroj? Laüdire la gennanaj kaj germanlingvaj verkistoj eö litera-
turkritikistoj kiel nia germana .Iiteraturpapc" Marcel Reich-Ranickt
supozigis aü eö asertis tion kelkfoje. Cu sajne ekzistas ia germana
"gvidkulturo" sur tiu kampo? Temis pri ofta kapvorto el la jaro 2000
en Germanie. Evidente oni ankoraü devas diserigi aii pridiskuti gin
lau la diversspecaj interpretebloj. Car supozeble kaj prave aliaj etno-
lingvoj same fieras pro propraj etnoliterturajoj kaj ties poetoj.

La unua epoko de Esperanto-literature aii la "klasika periodo"
de Esperanto (inter 1887 - C. 1918)

.Dvro Esperanto. Lingvo Intemacia. Antaüparolo kaj Plena lerno-
libro. Por Rusoj. Prezo 15 kopekoj. Varsovio. Tipo-litografejo de H
Kelter, str. Nowolipie No. 11, 1887" - tiel titoligas la malgranda 28-
paga brosuro en la rusa lingvo, kiu aperis la 26-an de julio 1887 en
Varsovio. Tio estis kvazaü la naskighoro de Esperanto. La pseüdo-
nomo "D-ro Esperanto" devenis de la juna varsovia okulkuracisto
Ludvik Lazar ZamenhoJ Normale oni devus nun okupigi detale pri
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ties biografio kaj pri 1a sociaj kaj historiaj fonoj, kaj pri la lingvo
mem. Ni nur mallonge priskribas la p1ej gravajn etapojn de la Iibro-
e1donado.

La dua Esperanta Libro, nome por P010j, aperis la 6-an de septem-
bro 1887. Sekvis tuj 1a 3-a por Francoj kaj 1a 4-a por Germanoj. Tiu
4-a libro titoligas: .Dr. Esperanto. Internationale Sprache. Vorrede
und vollständiges Lehrbuch por Germanoj, 1887". Sekvis brosur-
forme, ankoraü en 1887, Vortaro par Rusoj, Vortaro por Poloj, Vort-
ara por Francoj, Vortaro por Germanoj, k.t.p.

La "Dua Libro" jam enhavis, krom antaüparolo, lingvajn ekzercojn,
(i.a. la .Patro Nia", "EI la Biblio", "Letero", "Mia penso", "EI Heine",
"Ho, mia kor' ") kaj aliajn temojn, ankaü 1a "promeson". Tiu prorneso
havis sekvan tekston: "Mi subskribita, promesis ellerni la proponitan
de d-ro Esperanto lingvon intemacian, se estos montrita, ke dek
milionoj personoj donis publike tian saman promeson. (Subskribo)".
"La Promeso" sonas kvazaü kiel utopia romano.

Kompreneb1e dum 1a unuaj jaroj 1a kreinto kaj inciatoro de Espe-
ranto, norne L.L. ZamenhoJ mem, verkis originale en la nova lingvo.
Li donis 1a gramatikan kadrou kaj 1a lingvajn modelojn por la 1ingvo-
uzantoj. Antoni Grabowski trovis jam en 1887 1a .Unuan Libron" kaj
tuj ek1emis Esperanton. Por elprovi 1a novan lingvon, li tradukis "La
nega blovado" de Puskin en .Esperanton, Leopold Einstein, jurnalisto
en Nürnberg, jam delonge okupigis pri mondlingvo: liestis vo1apuki-
sto sed tuj rimarkis 1a grandajn avantagojn de Esperanto kaj argu-
mentis en gazetaro: " ... öar oni ne povas revi pri pli simpla gramatiko,
kaj nenia vortaro povas havi pli logikajn principojn ...". Einstein el-
donis 1a unuan esperant1ingvan gazeton de 1a mondo ("La Esperant-
isto"), kiu enhavis jam 1a unuajn etajn verkojn de 1a komenciginta
literaturo en Esperanto. Bedaürinde jam en 1889 Einstein mortis, sed
feliöe 1a samgrupano Christian Schmidt daürigis la gazete1donadon.

Kvankam 1a kreado de Esperanto kaj 1a evo1uhistorio de 1a Esper-
anta literaturo ne tute kompareb1as kun 1a evo1uado de etno1ingvaj
literaturoj kaj ku1turoj, en 1a .Klasika Periodo" de 1a Esperantolite-
raturo 1a etno1ingva Realismo kaj 1a Naturalismo estas evidente vid-
eb1aj. Bedaürinde gis 1a hodiaüa tempo 1a faklingvo, ekz. por sciencaj
celoj, nur 1udas preskaü sensignifan rolon kompare kun 1a "nom1ala
literaturo". 10m pri la literatura de la unuaj jardekoj vi spertos en 1a
sekvaj öapitroj.
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Tradukita literaturo en Esperanto
La traduka 1iteraturo en Esperanto estas aparte riöa. Kompreneble

1a literaturo de potencaj 1andoj haveb1as en tradukita formo en mu1taj
naciaj 1ingvoj. Ofte tamen ekonomie malfortaj nacioj feliöe e1donis
siajn naciajn literaturtrezorojn en Esperanto. Krome per 1a tradukado
de naci1ingvaj literaturajoj en 1a Internacian Lingvon ekestas konku-
rado inter 1a diversaj etnoku1turoj. Almenaü ce poeziaj verkoj ekzis-
tas jam relative granda stoko. Gis 1904 apenaü ekzistis libroeldonoj,
öar 1a esperantlingvaj hornoj estis malmu1taj. Kazimierz Bein (pseü-
donomo: Kabe) jam en 1906 aperigis Po1an Antologion. De 1a fratoj
Grimm li tradukis ankaü .Elektitajn fabelojn" kaj de Turgenjev "Ver-
sajoj en prozo" kaj .Patroj kaj Filoj".

Kabe estis tre aktiva kaj elstara ta1ento, kiu kreis ma1pezan lingvo-
stilon tamen ne tro esprimriöan, Bedaürinde post kelkjara ege aktiva
kaj sukcesa agado li retirigis en 1a jaro 1911. Gis hodia.u. oni uzas 1a
verb Oll .kabei" por situacio, ke homo estas tre aktiva kaj ta1enta por
Esperanto - kaj subite öesas. Oni povas diri, ke la Klasika periodo
estis Ja fazo de orienteüropaj 1andoj". Kabe tradukis 1a trivoluman
romanon "La Faraono" de Boleslaw Prus. "Qua vadis" kaj "Noveloj"
de Henryk Sienkiewicz tradukis Lidja Zamenhof, filino de "d-ra Espe-
ranto".

Antoni Grabowski estis ekde 1888 gis 1a morto de Zamenhof en 1a
jaro 1917 öiam lia bona amiko. De 1a komenco 1i paro1i~ nur Espe-.
rante kun la kreinto de Esperanto. Ofte ili interparolis, kaj Zamenhoj
donis bonajn 1ingvajn konsilojn - kaj ili kune kreis novajn vortojn
por tiutempe ankoraü ne esperantigitaj nocioj. Tiamaniere ili evitis
erarojn. En siaj 1astaj vivojaroj Grabowski por 1a amikoj de Espe-
ranto kreadis sian plej bonan tradukverkon "Sinjoro Tadeo" (pole:
Pan Tadeusz) de 1a fama po1a aütoro Adam Mickiewicz lau 1a origi-
na1a metriko en 13-silabaj versoj kun duopaj rimoj. "Sinjor' Tadeo"
estas la nacia po1a epopeo,

La kvarvoluma verko respegulas ne nur la eksterordinarajn kapab-
lojn kaj de Antoni Grabowski kaj de 1a Jogiko de 1~I~temaci~ Lin~.a
mem. La versoformo kaj 1a enhavo fidelas a1 1a ong111a10.TlO farigis
1a öefverko de Grabowski kaj 1i ricevis 1a epiteton .patro de 1a Esper-
anto-poezio". Cion li faris en interkonsento kun ZamenhoJ Antoni
Grabowski tradukis i.a. ankaü poemojn el 30 1ingvoj kaj li kolektis
tion en "EI Pamaso de Popolot .
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Aliaj famaj aütoroj el la frua fazo esti i.a. de Wahl, Kofman, L.E.
Meier, Devjatnin. Ankaü la iniciatoro de Esperanto tradukis i.a. "Ge-
orgo Dandin", "Ifigenio en Taürido" kaj "La Rabistoj" de Schiller,
"La Revizoro" de Gogol kaj "Marta" de Eliza Orzeszko. Nur iom
antaii la Unua Mondmilito kaj antaü sia morto Zamenhof fintradukis
la Malnovan Testamenton el la hebrea lingvo. L.E. Meier tradukis
.Wilhelm Tell" de Schiller kaj Devjatnin el Ruslando diversajn ver-
kojn de Puskin, Gogol kaj Krilov. Ankoraü dum la unua jardeko gis
la Unua mondmilito en multaj landoj ekkreskis literaturkreantoj.

Originala literaturo en Esperanto aü "La primitiva romantikis-
mo" (1887-1918)

Nur en 1885, post multaj provoj kaj tradukoj el diversaj lingvoj, por
L.L. ZamenhoJ (supozeble ankaü lau la rekomendo de lia lingvosperta
patro Marko Zamenhofy la lingva kreado de la Internacia Lingvo jam
estis sufiöe matura. Jam en antaüa öapitro prezentigis iom pri la frua
literaturo en Esperanto. Kiam en 1887 aperis la Unua Libro de Espe-
ranto, gi jam enhavis, krom tradukajoj, ankaü du orginialajn poe-
mojn: "Ho mia kor' " kaj "Mia penso", kiuj ankoraü hodiaü elradias
tipe esperantusnstilan poezion. Do, tio estis kvazaü la embria debuto
kaj modelo por la originala literaturkreado.

Aliaj originalaj poemoj de Zamenhof estis "La Vojo", "La Espero",
.Prego sub la Verda Standardo". Ekde 1905 aperis la unuaj originalaj
poemaroj, ekz. Verdaj Fajreroj (1908) de Romano Frenkel. Gis la
Unua Mondmilito la kolektoj estis de Dombrovski, Felix Zamenhof
(frato de L.L.Zamenhoj), Kozlowski, Privat, Styler kaj nemalmultaj
aliuloj.

La celio Stanislav Schulhof (1864-1919), dentkuracisto, verkis la
poemkolektojn "Per espero al despero" (1911), .Kion la vivo alpor-
tis" (1912). Konstanta evoluo kaj perfektigo estas videblaj. La lllSO
Vasilij Nikolajevic Devjatnin (1862-1938), instruisto pri latina kaj
rusa literaturoj, verkis senöese. Ne nur lernolibrojn kaj nemalmultajn
tradukojn ni dankas al li, sed li ankaü kreis originalajojn Li verkis
i.a. por "La Esperantisto" kaj por "Ondo de Esperanto", ekz. li kreis
la originalajn komediojn: Edzigo, Nefinita dramo, La instruita mimi-
kisto. En la jaro 1896 aperis de li la versa rakonto Nevola Mortiginto
kaj liaj literaturaj verkoj aperis en kvar volumoj de Plena Verkaro
(1906-19] 1).
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Leo Belmont, pseüdonomo de advokato Leopold Blumental, logis
en Varsovio kaj laboris kiel redaktoro de pollingva literaturgazeto. Li
verkis ankaü kelkajn farnajn romanojn en la pola lingvo. Por Espe-
ranto li estis sukcesa aktivulo, bonega oratoro kaj aütoro de pola kaj
de Esperanta gazetaro. Li verkis mnemonikan gramatikon en vers-
fonnoj, kaj en 1908 aperis "Sonoj Esperantaj" libroforme.

Menciindas almenaü ankoraü la germandevena brita aütoro Hein-
rich August Luyken. En 1864 li naskigis en Allenkirchen kaj frekven-
tis gimnazion en Dusseldorf. Post translokigo al Britio kaj edzigo al
britino li, en 1904, konatigis kun Esperanto kaj tuj entuziasme propa-
gandis Esperanton kaj elstare poetis. Li verkis .Paülo Debenham"
(1912), .Mirinda Amo" (1913), "Str3l1ga Heredajo" (1922) kaj "Pro
Istar" (1924). Ciuj originalaj romanoj estis verkitaj lau la S3lUa unu-
forma skeleto. Inter la öefagantoj öiam trovigis unu, kiu devis defendi
Si3l1kristanan kredon kontraü herezaj delogoj aü pro personaj malfe-
liöoj. Per tio la kristana aütoro volis varbi por severa kristana kredo.

Cetere la Intemacia Verkista Asocio estis fondita dum la 7-a Uni-
versala Kongreso en Antverpeno. Prezidantino farigis lafama aktiv-
ulino Marie Hankel el Dresdeno.

Kongresparoladoj de LL. ZamenhoJ
Normale, kongresparoladoj ja ne nepre apartenas al la literaturo,

sed ce Esperanto estas tute alia afero, öar ja temas p11 prae planita
lingvo. Do, gis la jaro 1905 oni uzis Esperanton preskaü nur en skriba
formo. Nur kelkloke ekzistis la unuaj Esperanto-grupetoj, kie eblis
jam interparoli. Ekzempie en Varsovio jam estis frua grupo, kaj Za-
menhof praktikis tie la parolan lingvon, S3l11ekiel en sia familio
memo

Tamen Esperanto nur vere sukcesis kiel parola lingvo ekde la Unua
Kongreso en Bulonjo-öe-Maro. Por Zamenhof, Esperanto ja ne nur
estis lingvo, sed lau "interna ideo" la ilo por humaneco kaj interfrat-
igo ktp.

Do, centoj da homoj spertis por la unua fojo la belsonecon kaj
esprimkapablon dum la Unua Kongreso en Boulogne-sur-Mer. Zor-
geme Zamenhof antaüe preparis la prelegtekston. La kortusaj vortoj
de la kreinto de Esperanto pozitive infektis la partoprenantojn de la
Unua Kongreso.



198 Scienca Revuo 4/2003 Scienca Revuo 4/2003 199

Ankaü 1a sekvaj kongrespre1egoj de Zamenhof en Geneva (1906),
Kembrigo (1907), Dresdeno (1908), Barcelona (1909), Vasingtono
(1910) k.t.p. estis tre emociantaj kaj modeldonaj, kaj li ciam direktis
la laüsituaciajn vortojn por taügaj celgrupoj. Fojfoje tio sonas kiel
poezio. Certe foje vi trovos tempon, par legi la aliajn kongresparola-
dojn, kiujn oni ankaü povas analizi kaj pridiskuti.

La rolo de insek1toj en la studoj pri
evoluo kaj naturselekto

Personaj opinioj pri la verkado en Esperanto
Esperanto estas neütrala lingvo kaj pontas inter la diversaj ku1turoj.

Da, unue oni devas legi multajn bonajn verkojn en Esperanto. Origi-
nalaj verkoj, ekz. ankaü el la .Klasika Periode" en Esperanto de niaj
elstaraj verkistoj, kiuj kreis propran stilon, estas bonegaj studmate-
rialoj par sperti bonan .Jdasikan lingvon". Esperanto havas same kiel
1a etnaj 1ingvoj propran karakteron kaj stilon. Ofte metafore naciling-
vaj sti1formoj transiras kvazaü aütomate en Esperanton. Lingvojn oni
ne povas perforti. Öu lingvo havas proprajn historie kreskintajn sti-
lojn kaj trajtojn. Modelaj romanoj kaj tekstoj pleje taügas por kutim-
igi al niaj kulturaj radikoj. Preskaü öiuj artformoj universaligas. Ee 1a
muzikfonnoj en la p1ej diversaj regionoj de la mondo nuntempe pres-
kau perdis 1a lastajn regionajn stilapartenajojn.

Nur 1a literaturo estas la lasta granda bastiono par defendi sin - kaj
nin - kontraü 1a totala "intemacia" fremdigo. Mi ne volas nomi 1a
momentan superstaton, kiu invadas kaj platigas preskaü la lastajn
netusitajn kulturterenojn. Esperanto kiel planita neütrala kaj komuna
lingvo ("nia dua lingvo") havas, ekde la kamenco, la funkcion pro-
tekti 1a etnajn (naciajn) lingvojn kaj ku1turojn. Generale öiu] civitanoj
havas 1a samrajtajn bonsancojn, interkomuniki en 1a neütrala komuna
pontlingvo sen iaj 1ingvaj hegemonioj.

Fakte öiu povas verki en 1a terenoj de 1a sciokampoj kaj sciencoj,
kiujn 1i aü si komprenas enhave kaj semantike. Esperanto aparte bane
taügas por la 1iteraturo, öar gi estas tre e1asta kaj esprimkapab1a, kaj
1a potencialo certe povas superi la spertojn kun 1a naciaj lingvoj - se
pli da civitanoj scius kaj praktikus gin. Da, grandioza perspektiva,
agi prospektive. Eble post certa tempo ee kelkaj ge1egantoj kuragos
esplori Ia jam grandegan verkaron en Esperanto, kaj certe ankaü iuj
kuraguloj kaj talentuloj iam verkos en Esperanto. Volonte mi vetus!
Da, kurage antaüen sur la kreema pado! (daürigota)

Wendel TELES PONTES

Resumo
Studoj pri biologia evo1uo kaj genetiko farigis per diversaj orga-

nismoj, kiuj donis bonajn kondiöojn por ekhavo kaj analizo de konoj
pri heredeco kaj naturselekto, EI inter tiuj organismoj, 1a insektoj
estis la plej uzataj. La "bananrnuso" Drosophila, papilioj kaj skaraboj
estis la plej bonaj makroskopaj organismoj por eksperimenti hipote-
zojn en genetiko: emfaze a1 evo1uo, genetiko de la popu1acioj kaj
naturseLekto, kaj 1a rezulto de eksperimentoj. Uzante tiajn animal-
speciojn oni tre kontribuis por plibonigo de 1a konoj pri 1a melianis-
moj de evoluado kaj heredado. La 1'010 de la insektoj dum studado pri
evo1uo, genetiko kaj naturselekto estas fundamentaj por starigi la
bazojn de tiuj sciencoj.

Enkonduko
La klaso insektoj (Insecta) estas konsiderata la p1ej granda klaso je

nombro da animaloj ekzistantaj nuntempe. Ni konas öirkaü 900 000
speciojn de insektoj (Lara k.a. 1979). Fakte 70% el 1a konataj
animaloj estas insektoj, tiom granda estas tiu Ciklaso.

Insektoj havas eksterordinaran vojon en la historio de la planedo.
La motivo de ilia sukceso estas pro diversaj kaüzoj, kiuj he1pis ilin
disvolvi rimedojn por transvivi gis la hodiaüaj tempoj. 11i havas
grandan adaptigkapablon (Maranhi'io 1977; Lara k.a. 1979), vivas en
preskaü öiaj medioj kaj havas flugantajn reprezentantojn. Tiu karak-
terizo aparte respondecas pri la evo1ua sukceso de insektoj.

Flugi signifas pli grandan sancon fugi for de predantoj kaj trovi
novajn lokojn pli favorajn a1 transvive. Ankaü metamorfozon oni
povas konsideri avantago de la k1aso, öar tial multaj insektoj havas
pli 01 unu vivejon dum sia vivciklo. Dum la larva vivperiodo gi vivas
en akvo kaj dum 1aposta vivofazo al gi eb1as flugi.


