
Pri lernado de Esperanto 

 

Laŭdire la fama rusa verkisto Lev Tolstoj lernis Esperanton tiel rapide, ke li jam la 

unuan tagon scipovis paroli en tiu lingvo. Sed kie estas la pruvo? Kaj kiom li scipovis? 

Kiam mi estis instruisto pri la germana (dum multaj jaroj), kelkfoje iu lernanto aŭ 

lernantino demandis en la unua lernohoro, kiam li aŭ ŝi parolos la germanan. Mi ĉiam 

respondis: “Hodiaŭ”. Kaj mi eksplikis, ke la gelernantoj parolos la instruatan lingvon 

iomete (t.e. kelkajn frazojn) en la unua lernohoro.  

Evidente la demandantoj volis ekscii, kiam ili parolos flue. Do mi diris, ke tio dependas 

de pluraj faktoroj, i.a. de la tempo kaj energio investitaj en la lernadon (t.e. kiom da 

diversspecaj ekzercoj oni faras for de la lernejo) kaj de la talento de la gelernantoj por 

lerni lingvojn (ĉar sendube la homoj havas malsamajn talentojn: por muziko, 

matematiko, naturaj sciencoj, lingvoj ktp.). 

Tion mi diris en kurso de la germana. Nun mi povas aldoni, ke la rapideco de la lernado 

dependas evidente ankaŭ de la koncerna lingvo, kaj ni ĉiuj scias, ke Esperanto estas 

internacie la plej facile lernebla lingvo. Mi diris “internacie”, t.e. por la homaro 

ĝenerale, sed ne nepre la plej facila fremda lingvo el ĉiuj, ĉar eblas, ke du lingvoj de la 

sama lingvofamilio estas tiel similaj, ke la parolantoj de unu lernas tre facile kaj rapide 

la alian. Tamen tio estas speciala kazo, kaj ni rajtas diri, ke Esperanto estas – pro siaj 

konataj karakterizaĵoj – la plej facila lingvo. 

Mi menciis la verkiston Tolstoj, sed oni scias pri aliaj homoj – ofte junaj – kiuj lernis la 

internacian lingvon ege rapide, povante komunikiĝi (pli-malpli flue) post unu jaro, aŭ 

kelkaj monatoj aŭ eĉ semajnoj. Kiel eblas? Kial ne ĉiuj lernantoj sukcesas scipovi 

Esperanton tiel rapide? Miaopinie la faktoroj estas: 1) talento por lingvoj; 2) bona 

memorkapacito; 3) forta deziro scipovi ĝin; 4) la instrumetodo; 5) laŭeble ĉiutaga 

farado de diversspecaj ekzercoj; 6) okazoj praktiki la lingvon. 

Rilate talenton, ni devas distingi la kapaciton paroli de la scipovo skribi. Estas homoj, 

kiuj scipovas legi, kompreni la parolatan lingvon kaj eĉ skribi unu aŭ plurajn 

fremdlingvojn, sed havas malfacilecon paroli ilin. Verŝajne ili havas tiun malfacilecon 

en sia propra gepatra lingvo. Fakte multaj homoj estas rezerviĝemaj, ne ŝatante paroli 

multe. Aliaj – aŭ la samaj – ĉiam observas dum la parolado, ĉu ili parolas korekte, kaj 

tio igas la paroladon malpli flua. 

Bone, tio koncernas la paroladon. Tamen dua grava faktoro, kion mi menciis supre – 

bona memoro –, estas bezonata ne nur por parolado, sed ankaŭ por la aliaj lingvaj 

kompetentecoj, ĉefe por skribi.  

Kiam ni legas aŭ aŭdas, la kunteksto multe helpas kompreni la tekston. Krome la 

homoj, kies gepatra lingvo estas latindevena (kaj aliaj, kiuj jam lernis tian lingvon), 

havas la avantaĝon, ke multaj esperantaj vortoj estas similaj al vortoj, kiujn tiuj homoj 

konas en aliaj lingvoj. 



Sed kiam oni volas paroli aŭ skribi, la afero estas tute malsama. Kvankam la esperanta 

gramatiko estas multe pli simpla ol tiu de aliaj lingvoj, oni bezonas memori ne nur la – 

kompare malmultajn – regulojn (kaj apliki ilin), sed precipe multajn vortojn. Do  

necesas bona memoro – kaj praktikado, tiel ke la vortoj ripetiĝas kaj povas esti 

memorataj. 

Tamen la proksimeco inter la vortoj de Esperanto kaj tiuj de la latindevenaj lingvoj 

kaŭzas alian problemon, kiam oni produktas (buŝe aŭ skribe) iun tekston: oni imagas, 

ke iu vorto, kiun oni volas uzi kaj kiun oni konas en la gepatra lingvo (aŭ alia 

latindevena lingvo, kiun oni scipovas) estas la sama aŭ tre simila en Esperanto, kaj tio 

ofte kaŭzas erarojn. 

Kion fari? – Praktiki, praktiki, praktiki, skribante kaj parolante. Kaj por plibonigi la tiel 

nomatajn “pasivajn” lingvajn kompetentecojn necesas multe legi kaj aŭskulti. 

Por fini ĉi tiun artikolon, mi rakontas mian propran sperton: 

Mi eklernis Esperanton antaŭ 15 jaroj, pro du kialoj: ĉar mia edzino lernis ĝin, kaj ĉar 

mi – instruisto de lingvoj – volis koni tiun artefaritan lingvon. Sed mi lernis – memstare 

–  nur la bazajn regulojn kaj legis kelkfoje kelkajn tekstojn. Vere mi ne interesiĝis pri 

Esperanto – aŭ mi ne havis tempon interesiĝi pli. Do mi ne aŭskultis nek skribis nek 

parolis. 

Mi komencis interesiĝi, kiam mi akceptis – fine de 2013 – la proponon de mia edzino 

partopreni en la Universala Kongreso de 2014 en Bonaero. Tiam mi komencis aŭskulti 

esperantajn tekstojn (mi malkovris la retejon Esperanta Retradio komence de 2014) kaj 

mi skribis miajn unuajn etajn tekstojn (mallongajn retmesaĝojn). Iomete post la UK mi 

komencis kunlabori en la Esperanta Retradio. Sed mi daŭre ne parolis Esperanton, ĉu 

pro manko de oportuno, ĉu pro mia naturo, sufiĉe rezerviĝema. Aliflanke, por 

kompreni kaj por skribi, helpas min mia kono de aliaj eŭropaj lingvoj. Tamen, kiel mi 

diris, necesas praktiki, praktiki, praktiki. Mia ĉiusemajna artikolo estas speco de 

praktikado. Krome, estante ankoraŭ lernanto de Esperanto, mi sonregistras la aliajn 

ERR-artikolojn en portebla sonregistrilo kaj aŭskultas ilin dum mia preskaŭ ĉiutaga 

piedirado.    


