
Interferoj de la denaska lingvo en la prononco de fremdlingvo 
 
Estas sciate, ke tre malmultaj homoj parolas fremdan lingvon perfekte en ĉiuj niveloj: 
la gramatika, la leksika (kaj frazeologia) kaj fonetika. La gramatika parto estas la plej 
facila (aŭ la malpli malfacila), la leksika ĝenerale estas la plej malfacila - eĉ en 
Esperanto -, ĉar oni devas parkeri milojn da vortoj kaj frazeologiaĵoj. Sed ankaŭ la 
fonetika parto, la prononco, povas esti malfacila - kiam la artikulacio de la sonoj (aŭ 
fonemoj) de la fremda lingvo estas tre malsama ol tiu de la denaska lingvo. Tial la anoj 
de certa popolo havas tiom da malfacileco prononci la fonemojn de certa fremdlingvo, 
ke oni preskaŭ ne komprenas ilin. Evidente inter tiuj parolantoj ekzistas diferencoj: iuj 
havas plian talenton ol aliaj por imiti la sonojn de la fremda lingvo. Ekzemple estas 
multaj hindoj, kiuj bone parolas (kaj prononcas) la anglan, sed aliflanke ekzistas multaj, 
kies angla estas preskaŭ nekomprenebla (kvankam la angla estas unu el la oficialaj 
lingvoj de Hindio). 
 
Ĉiukaze preskaŭ ĉiuj, kiuj lernas fremdan lingvon post la infanaĝo, konservas akĉenton 
- pli-malpli fortan -, kiu malkaŝas la denaskan lingvon de la parolanto. 
 
En multaj jaroj de instruado de la germana mi havis ununuran adoltan brazilan 
lernantinon, kies prononco estis fakte senakĉenta. Mi mem, kiu vivas en Brazilo ekde 
40 jaroj (sed lernis la ĉi tiean lingvon nur, kiam mi estis 30-jaraĝa), konservas etan 
germanan akĉenton - kiun kelkaj brazilanoj ne perceptas, dum aliaj perceptas ĝin en 
mia unua frazo. 
 
La malkorekta prononco povas igi la komprenon malfacila - aŭ neebla - en du kazoj: 1) 
kiam la sono estas nerekonebla; 2) kiam en la fremda lingvo estas du aŭ pli similaj 
fonemoj, kies diferencon la lernanto ne perceptas. 
 
Nur du ekzemploj:  
a)    En pluraj lingvoj la "r" povas esti prononcata kiel [r] aŭ kiel [ᴚ], sen ke tio ŝanĝas la 
signifon  de la vorto; sed en la portugala tiu diferenco diferencas vortojn: [karo] 
signifas en Esperanto "kara", dum [kaᴚo] signifas "aŭtomobilo". 
b)    En pluraj lingvoj [o] kaj [ᵓ] - kaj ankaŭ [e] kaj [ԑ] - estas malsamaj fonemoj; 
ekzemple la portugala vorto "avô" signifas "avo", dum "avó" signifas "avino"; germana 
vorto prononcata [zeᵊn]  signifas "vidi", dum [zԑᵊn] signifas "semi". 
 
Bonŝance tiaj diferencoj ne ekzistas en Esperanto. Do, se iu prononcas [reto] aŭ [ᴚeto], 
oni komprenas la vorton "reto". Se iu prononcas [bela] aŭ [bԑla], oni komprenas la 
vorton "bela". 
 
Nun mi donos kelkajn - evidente malmultajn - ekzemplojn de la interfero de la denaska 
lingvo en la prononco de fremda lingvo - pli ekzakte en Esperanto -, do de fremdlingvaj 
akĉentoj en la internacia lingvo. 
 
En Esperanto la korekta prononco de "r" estas [r]. Ĉar en la komuna franca kaj 
germana ĝi estas [ᴚ], multaj francoj kaj germanoj prononcas ekzemple "kara" kiel 
[kaᴚa]. 



 
En la angla la "r" estas retrofleksa; do multaj angloj, amerikanoj, kanadanoj ktp. 
prononcas [kaɻa]. Tiuj parolantoj havas ankaŭ egan malfacilecon prononci [e] kaj [o]. 
Anstataŭ vokaloj multaj anglaparolantoj prononcas diftongojn. Ekzemple "facile" iĝas 
kvazaŭ [facilej], "movo" iĝas [moŭvoŭ]. 
 
Pro certaj karakterizaĵoj de la portugala de Brazilo, multaj brazilaj esperantistoj emas 
prononci "dia" kvazaŭ [ĝia], "tiu" kaj "tiam" kvazaŭ [ĉiu] kaj [ĉiam], "al" kvazaŭ [aŭ], 
"aldone" kvazaŭ [aŭdoni], "krom" kvazaŭ [krõ]. 
 
Necesas ke la lernantoj kaj parolantoj unue konsciiĝu pri tiaj faktoj kaj poste klopodu 
plibonigi sian prononcon en la fremda lingvo. 
 


