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Averto kaj Dediĉo. 

 

 Mi donacas al miaj ĉinaj geamikoj kopion de la Ĉina traduko de la 

Fundamento de Esperanto, el 1930.  

La traduko estas de iu李濼 Li Lok (tiel prononciĝas lia nomo en la Kantona 

Lingvo).  

 

 Se vi uzas aŭ legas ĝin: ne forgesu ke ĝi datas el 1930, kaj ke la ĉina 

lingvo estas do la lingvo (kaj stilo) de tiu tempo!  

 

 La priskribon de la libro vi povas trovi en la "Verda Reto", kune kun aliaj 

pli detalaj artikoloj de mi verkitaj pri la verko, kaj pri la (vera) Fundamento. Se 

la vera kvinlingva (fakte seslingva) Fundamento estas la sola vere leĝa bazo de 

nia lingvo, tiu ĉi traduko tamen certe por multaj Ĉinoj multe povos helpi la 

aliron al tiu kvinlingva!  

 

 Mi deziras al vi multe da ĝojo dum la konsultado de la verko! 

 

 

          Petro Desmet' 

         petro@esperanto.be 

彼 得.德斯梅特  







































































































































































































































Detala Priskribo de la Viena Ĉina Fundamento.

Mi detale priskribos por miaj legantoj la konsiston de la skanita versio de la Ĉina Fundamento 
de Esperanto, el 1930, (Kantono), kiu troviĝas en la Viena Nacia Biblioteko, en la 
Esperantomuzeo. La nombro de skanaĵoj estas 132. Mi uzas (ĉu laŭ la dekkvina regulo?) la 
radikon skan', por indiki: elektronikan foton farita per skanado, laŭ la PIV-a difino: skani = 
sisteme kaj tute ekzameni. Sed... inter tiuj 132 estas skanaĵo de la librokovrilo, la bindaĵo, tiel 
la fronta kiel la dorsa. Tiu bindaĵo ne estas la originalo, ĉar inter la skanaĵoj, ĉe la fino, estas 
ankaŭ iu sciigo, reklamo?, de la bindisto. 
  
Laŭ la Bibliografio en la 9a eldono de la Fundamento, la Ĉina Fundamento havas 104 paĝoj. 
Sed, tiu nombro estas tute erara: ĝi estas nur la nombro de paĝoj kun paĝnumero (1 ĝis 104), 
kio en la libro estas la vera tiama fundamenta parto. Kiel mi jam skribis, ĉi supre, ankaŭ estas: 
frontbindo kaj dorsbindo, ĉe la fino plie du teĥnikajn paĝojn pri koloroj. Ankaŭ la sentekstaj 
paĝoj, la blankaj paĝoj, estas skanitaj. Fakte la libro ampleksas 114 paĝojn. La libro, necesas 
aldoni tion por Ĉinoj, estas laŭ la okcidenta maniero, ne laŭ la ĉina (do: legprete kuŝante sur 
dorso, kun spino maldekstre la unua paĝo, horizontallinie estas supre). 

La unua skanaĵo estas, tute nigra kun blanka etikedo... kaj sur la etikedo estas la teksto: 
Österreichische Nationalbibliothek # 704.532 - B # Esp- ... kio do signifas: Aŭstra Nacia 
Biblioteko, kun numero de la objekto. Supozeble post Esp- devus esti ĉina ? La sekvonta 
skanaĵo estas tute nigra bildo: bildo de la dorso de la libro. Tiujn du mi ne kopiis. En la 5a 
skanaĵo estas paĝo kun stampo de la biblioteko, kaj ĉine, kaligrafie: Fundamento de Esperanto. 
Intertempe mi lernis, danke al bildo de ĉina brokantlibrovendejo, ke ĝi estas la ekstera 
frontpaĝo (titolpaĝo de la libro). Malsupre: du linioj: Transskribo por aŭtoro Zamenhof kaj 
nomo de tradukinto; kvina numero en la Biblioteko de la Kantona Esperanto Instituto. 
Kapo: Skanaĵo 8a: unua titolpaĝo; skanaĵo 9a tute senteksta paĝo, blanka paĝo, kiel multaj 
aliaj; skanaĵo 10a: la vera, kompleta, titolpaĝo; kaj en 12a sekvas la Tabelo de la Enhavo.  En 
skanaĵo 13a ni trovis: en ĉina nur: Klarigo de la Tradukinto, en unu paĝo. 

Tiam sekvas, numeritaj I ĝis VI (nu, la I ne estas numerita) la Antaŭparolo de la Fundamento, 
nur en ĉina traduko. De 20 ĝis 27: la Fundamenta Gramatiko. Kaj sekvas poste, de 28 ĝis 64 
la Ekzercaro (paĝoj numeritaj 1 ĝis 45) kaj de 65 ĝis 123 (numeritaj 46 ĝis 104) la Universala 
Vortaro. Poste sekvas du paĝoj, sen paĝnumero, kun korektoj. Skanaĵo 127 estas la Kolofono, 
kiel kutime en fino de libro, precipe kaj delonge en orientlingvaj libroj. En skanaĵo 129 estas 
nur, meze de la paĝo, la insigno, verŝajne de la Kantona Esperanto Instituto? La literoj estas 
kunigitaj, tiel ke ne tute klare estas kiuj literoj entute aperas en la insigno.Tamen, de iom 
malproksime ŝajnas klare ke estas KEI. Supozeble ĝi estas la dorspaĝo (bindo). Poste estas 
ankoraŭ skanaĵo kun sciigo pri la bindisto de la Viena libro. Ankaŭ tiun mi NE enigis. 
Intertempe mi akiris foton de la frontpaĝo, ekstera frontpaĝo, kiel ĝi estas montrita de Ĉina 
brokantejo, en la reto.  
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