
Origino de esperantaj vortoj 
 
En la historio de la homaro estis multaj geniuloj. Unu el ili estis Zamenhof. Vere la 
kreado de internacia lingvo - lingvo, kiu taŭgas por la komunikado inter la homoj 
samkiel naturaj lingvoj - estis genia faro. 
 
La fakto, ke li parolis plurajn lingvojn, ne estas tiom genia, ĉar sufiĉe multaj homoj 
scipovis kaj scipovas plurajn lingvojn, eĉ pli ol Zamenhof. Sed la kono de aliaj lingvoj 
permesis al li ekpensi unu gravan karakterizaĵon de Esperanto: la integron de vortoj de 
pluraj lingvoj en la esperantan vorttrezoron. Evidente ne eblis - kaj ne eblus - uzi 
vortojn el ĉiuj lingvoj de la mondo. Kiel eŭropano Zamenhof elektis kelkajn eŭropajn 
lingvojn. 
 
Oni diras, ke inter 65 kaj 80 procentoj de la esperanta leksiko estas latindevenaj. Tio ne 
signifas, ke tiom da vortoj originas rekte el la latina. 
 
Unue multaj devenas de latinidaj lingvoj (precipe la franca); due ekzistas la tiel nomitaj 
internaciismoj (vidu "internacia vorto" en la esperanta Vikipedio), tio estas, vortoj 
ĝenerale latin- aŭ grekdevenaj, kiuj estis disvastigataj - ofte tra la angla aŭ la franca - 
en la plejmulton de la grandaj lingvoj de la mondo. Temas aparte pri sciencaj kaj 
teknikaj terminoj, sed ne nur. 
 
La internaciismoj iomete faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj, almenaŭ de la leksiko. 
En la kazo de Esperanto, kies gramatiko estas tiom simpla, facileco de la lernado de la 
vorttrezoro estas plia grava faktoro. 
Rilate la vortojn, kiuj ne estas internaciismoj, sed klare originas el iu eŭropa lingvo, la 
esperantistoj scipovantaj tiun lingvon evidente havas avantaĝojn. 
 
Kiam mi komencis memlerni Esperanton, mi ĉiam surpriziĝis - kaj ĝojis - kiam mi 
malkovris vortojn klare originaj el la germana, angla aŭ franca. 
 
Ekzistas granda “Etimologia Vortaro de Esperanto” kaj “Konciza Etimologia Vortaro” 
(kiujn mi bedaŭrinde ne posedas), en kiuj oni povas ekscii la devenon de la esperantaj 
vortoj. Por tiuj aŭskultantoj, kiuj ankaŭ ne posedas ilin kaj kiuj ne scipovas la tri 
menciitajn lingvojn, mi prezentas kelkajn de tiuj vortoj. Evidente ekzistas multegaj aliaj, 
kaj ofte ekzistas similaj vortoj en aliaj latinidaj aŭ ĝermanaj lingvoj. 
Cetere, kvankam la unuaj lingvoj, kiujn Zamenhof parolis, estis la pola, la rusa kaj la 
jida, li elektis multe malpli da vortoj el tiuj lingvoj por la esperanta vorttrezoro ol el la 
latinidaj kaj ĝermanaj. 
 
El la angla originas ekzemple: 
boat → boato; chief → ĉefo; help → helpi; just → ĵus; pale → pala; she → ŝi; shell → 
ŝelo; ship → ŝipo; stone → ŝtono; sun → suno; train → trajno; yes → jes 
 
El la franca ekzemple: 
acheter → aĉeti;  coucher → kuŝi; fromage → fromaĝo; langue → lango; larme → 
larmo; manger → manĝi; mâcher → maĉi; même → mem; plage → plaĝo; presque → 



preskaŭ; reprocher → riproĉi; toilette → tualeto; toucher → tuŝi; voyage → vojaĝo 
 
El la germana ekzemple: 
bedauern → bedaŭri; Brett → breto; Fest - festo; Flug → flugo; früh → frue; halten → 
halti; Hund → hundo; Land → lando; lecken → leki; pflücken → pluki; satt → sata; 
scheinen → ŝajni; schrumpfen → ŝrumpi; sorgen → zorgi; sparen → ŝpari; stehlen → 
ŝteli; Stufe → ŝtupo; Wunde → vundo; wecken → veki 
 


