  Tri malsanoj en Esperanto  

Edmund
Grimley Evans

Se oni prezentas Esperanton al
La nuna pandemio levas lingvan demandon:
homoj, kiuj tute ne konas ĝin,
kiel nomi la viruson kaj malsanon? Edmund
kelkfoje iu demandas, kiel oni decidas
Grimley Evans respondas, uzante la
pri novaj vortoj. Eblas respondi, ke
paĝojn de la gazeto Monato por montri,
oni decidas pli-malpli tiel, kiel oni
kiel la nomoj de aliaj malsanoj estiĝis.
decidas en aliaj lingvoj, sed tio ne tre
helpas, ĉar ne estas tute evidenta la
Aidoso
maniero, en kiu oni decidas en aliaj
La origino de aidoso estas tre interesa
lingvoj, kaj kompreneble la detaloj multe
temo. Oni kredas, ke la viruso originis en
varias laŭ la speco de la afero, kiun oni
Afriko ĉirkaŭ 1910, iel evoluinte el
nomas.
parenca viruso en simioj. La unua bone
Mi taksus, ke malgranda proporcio de
dokumentita okazo en homo estis en
novaj vortoj estas nomoj por vere novaj
1959. Verŝajne iu portis la viruson al
aferoj. Ofte disvastiĝas
Haitio en la 1960-aj jaroj, kaj ĝi
nova laŭmoda nomo por
disvastiĝis en Usono en
malnova afero, aŭ iu
la 1970-aj jaroj. Tamen
inventas koncizan
tiujn aferojn oni eksciis
nomon por iu
nur longe poste per
subkategorio, pri kiu la
studado de malnovaj
publiko dumtempe
specimenoj.
interesiĝas. Alia
Oni ekkonsciis pri la
granda klaso estas
nova malsano nur en 1981.
nomoj de inventaĵoj;
Artikolo en novjorka gazeto
ties nomojn ĝenerale
por gejoj aperis en majo
proponas la
1981, kaj raporto en scienca
inventinto mem, aŭ
bulteno en junio 1981. En
iu, kiu celas vendi
junio 1982 oni nomis la
la novaĵon al la
malsanon GRID (GR =
publiko.
gej-rilata), sed en aŭgusto oni
Vere novaj aferoj, ne elpensitaj de
ekuzis la nomon AIDS proponitan de la
homoj, estas relative maloftaj, sed unu
usona medicina organizaĵo CRC.
kategorio de tiaj aferoj estas malsanoj. Mi
Nomado ofte funkcias tiel en ŝtataj
drivis en Esperantujo sufiĉe longe por vidi
lingvoj: iu oficiala grupo kunsidas,
tri novajn malsanojn, kiuj sufiĉe konatiĝis
diskutas kaj anoncas sian decidon al
inter la ĝenerala publiko por postuli sian
ĵurnalistoj, kiuj disvastigas la novan
propran nomon en Esperanto.
nomon.
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La franca nomo de la malsano aperis
nelonge post la angla
nomo, ĉar kanada
registara organizaĵo
volis mencii ĝin en
bulteno, kiu devis aperi
en ambaŭ oficialaj
lingvoj. Kiel ofte okazas, la
franca nomo havas la samajn
literojn en alia ordo: SIDA.
Komence oni skribis ĝin tiel,
majuskle, sed fine de la 1980-aj jaroj oni
komencis preferi minusklan skribon,
sida. Multaj lingvoj uzas la anglan
formon AIDS, sed ne ĉiuj. En la rusa,
ekzemple, estas, transskribite, SPID.
Fakaj kaj registaraj grupoj
ne proponas Esperantajn
vortojn, do en Esperantujo la
ĵurnalistoj devas mem inventi
ilin. La plej legata gazeto en
Esperanto verŝajne estas la revuo de
UEA, sed ĝi raportas preskaŭ nur pri
Esperantaj aferoj. Pri aliaj temoj verŝajne
la plej influaj ĵurnalistoj de Esperantujo
estas la redaktoroj de Monato.
La unua mencio de la malsano en
Monato ŝajnas esti en novembro 1983, en
konciza raporto pri ‘La malsano Akirita
Imun-Deficita Sindromo (AIDS)’:
ŝajne oni volis pravigi la
mallongigon per
dubinda apliko de la
financa termino deficito.
Oni plu uzadis la anglan nomon en
Monato, ĝis en la numero de aprilo 1987
la redaktoro Stefan Maul cerbumis pri
alternativaj nomoj (‘AIDS/SIDA/SAID’)
kaj invitis al legantoj reagi. En sia letero
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presita en la junia numero, Werner
Bormann respondis, ke oni uzu la
mallongigon AIDS, sed ĝi ‘devas
havi la elparolon
[Aidoso]’. Ŝajne tamen
la redakcio decidis pri
aideso, ĉar oni uzis
tiun vorton en Monato
de septembro 1987 ĝis
januaro 1989. Nur en marto
1989 la magazino ekuzis anstataŭe la
vorton aidoso, kiu restas ĝis hodiaŭ la
plej kutima nomo en Esperanto.
Nur anekdote mi mencias
alternativan nomon, kiu aperis en noveloj
en la numeroj de Monato de januaro kaj
oktobro 1992: ‘iposo, imunperda
sindromo’.
La viruson, kiu
kaŭzas aidoson, oni
identigis en 1983.
Komence oni aplikis
diversajn nomojn: LAV, HTLV-III, ARV.
Du el tiuj nomoj estis menciitaj en
Monato en majo/junio 1984. La nunan
nomon HIV, uzatan en la angla kaj multaj
aliaj lingvoj, elektis internacia faka
komitato en majo 1986: denove kvazaŭ
oficiala decido. Tiu nomo ŝajne aperis la
unuan fojon en Monato
en aprilo 1987.
Ne necesis, ke
Esperanto adoptu la
saman siglon kiel la angla: la franca
formo estas VIH. Tamen, se tia siglo
estas uzata en multaj lingvoj, kaj oni ne
tre perceptas ĝin kiel mallongigon
(verŝajne eĉ inter anglalingvanoj pli da
homoj rekonas la siglon, ol povus diri, de
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kio ĝi estas mallongigo), adopti ĝin
senŝanĝe en Esperanto ŝajnas plej facila
vojo, speciale kiam eblas prezenti ĝin kiel
Esperantan mallongigon: ‘homa
imunonesufiĉestiga viruso’, laŭ PIV. (Ĉu
la meza vorto devas esti tiel kompleksa?)
Malgraŭ la skriba simileco inter HIV kaj
PIV, oni prononcas ilin tute malsame:
[ho i vo] kaj [piv].

landojn, sed plej ofte nur per malmultaj
okazoj, kiujn oni sukcesis izoli. La
epidemio restis ĉefe en sudorienta Azio,
kie kelkaj landoj, ekzemple Singapuro,
bone lernis per la sperto. Oni deklaris la
epidemion finiĝinta en julio 2003; la
lastaj malmultaj okazoj estis en 2004.
Kiel oni vidas en la supra citaĵo, la
angla siglo SARS (mallongigo de angla
esprimo kun la signifo ‘severa akuta spira
Sarso
sindromo’) aperis ankaŭ en Esperanto,
Ĉi tiu malsano devenis de vespertoj. Pri
sed en Monato oni nomis ĝin ‘sarso’ aŭ
la unua infektita homo oni
‘netipa pneŭmonio’. Ankaŭ la formoj
SC IE N
CO
raportis en novembro 2002
‘saroso’ kaj ‘sasoso’
De kie ven
en la provinco Guangdong
estis proponitaj, sed
is kaj kial
ĉ
e
n
s
is
e
ti
p
a
de Ĉinio: kiel ĉirkaŭ dekono
verŝajne ne multe
pneŭmonio
?
el la infektitoj, tiu homo
uzataj.
mortis.
En 2003 mi jam
M
Ĉinio poste
estis unu el la
pardonpetis, ke ĝi ne pli
kunlaborantoj de
frue atentigis
Monato. Laŭ mia
internaciajn
memoro, la demando pri
organizaĵojn pri la nova
Esperanta nomo de tiu
malsano. La ĝenerala
malsano ne ŝajnis al mi
publiko informiĝis pri
tre grava, ĉar mi divenis,
ĝi nur en februaro
ke ĝi estos multe
2003.
priparolata nur dum
En aprilo 2003 iu esperantisto
mallonga tempo. Efektive,
demandis en reta forumo, ĉu UEA havas
oni ne ofte menciis ĝin post 2004, ĝis en
alternativan planon por la UK 2004, se
2019 aperis alia parenca malsano.
Pekino montriĝos danĝera por turistoj.
Kovimo
Don Harlow respondis: ‘Antaŭ la somero
Ankaŭ ĉi tiu malsano devenis de
de 2004, unu el du problemoj estos jam
vespertoj, kaj ĝi aperis en la urbo
solvitaj: (1) la problemo pri la SARSVuhano, en alia ĉina provinco, Hubejo.
epidemio; aŭ (2) la problemo pri tro
Oni ankoraŭ aktive esploras pri la
granda loĝantaro sur la tero. Ĉiukaze, mi
demando, kiu homo unue infektiĝis, kaj
dubas, ĉu Pekino estos tiam pli danĝera
kiel, sed verŝajne la viruso venis al homoj
ol iu ajn alia loko sur la planedo.’
tra iu alia besto, kaj verŝajne la unuaj
Fine la malsano ja atingis multajn
MEDIC

INO
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homoj infektiĝis en novembro 2019.
Komence la nombro
de infektitoj
proksimume
duobliĝis
ĉiusemajne.
Tutmonda publiko
ekkonsciis pri la
malsano en januaro, kaj
la 23-an de januaro oni kvarantenigis la
urbon Vuhano. Intertempe la malsano
preskaŭ malaperis en Vuhano mem, sed
tutmonde ĝi en malpli ol unu jaro eble
jam mortigis ĉirkaŭ du milionojn da
homoj, do pli ol mortigis aidoso
en jaro, kiam tiu pandemio
estis plej severa (en 2005 aŭ
2006).
Diference de aidoso kaj
sarso, ĉe kovimo la ĝenerala
publiko parolis pri la viruso,
antaŭ ol oni havis nomon por la
malsano. En multaj naciaj lingvoj la
scienca nomo coronavirus subite iĝis
ĉiutaga vorto, kaj la 5-an de
februaro la demando pri
esperantigo de tiu nomo
atingis la Konsultejon de
la Akademio de
Esperanto.
La Lingva Konsultejo
estas verŝajne la plej
aktiva parto de la
Akademio de
Esperanto. ‘Ĉiu
Esperanto-uzanto
povas turni sin al la
Lingva Konsultejo
kun difinitaj lingvaj
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demandoj por ricevi konsilon aŭ
rekomendon.’ La Konsultejo publikigas
elektitajn respondojn en la reto.
Kelkfoje la Konsultejo bezonas pli ol
tri monatojn por respondi, sed,
konsciante pri la aktualeco, oni penis
respondi pli rapide pri la viruso. Tial,
kiam montriĝis, ke ne eblos pacigi la du
ĉefajn partiojn, oni publikigis la 10-an de
februaro respondon, kiu rekomendis du
eblojn, ne esprimante preferon inter ili:
koronviruso kaj kronviruso. La respondo
ankaŭ malrekomendis du formojn:
koronaviruso kaj koronaria
viruso. Aliaj formoj, kiel korona
viruso kaj krona viruso,
menciiĝis en la 130
retmesaĝoj, kiujn
akademianoj interŝanĝis pri
la temo, sed ne aperis en la
publikigita respondo.
La latinaĵo coronavirus unue
aperis en anglalingva artikolo en 1968.
Oni elektis tiun nomon pro la aspekto de
tiaj virusoj vidataj per elektrona
mikroskopo. Ĉu laŭ la nomantoj
ili aspektis kiel krono
(latine corona) aŭ kiel
la suna korono (la
atmosfero de la suno,
siavice tiel nomata pro
ia simileco al krono), ne
estas tute klare.
En Monato oni uzis
ĝis nun ekskluzive la
formon kronviruso, kun la
unua mencio en majo 2020.
Ankaŭ Vikipedio nun
preferas tiun formon. La
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revuo Esperanto de UEA uzis ĝis nun
Kion oni konkludu de tiu rakonto pri
ambaŭ formojn rekomendatajn de la
tri malsanoj en Esperanto? Eble oni notu
Konsultejo.
la sekvajn aferojn. Kvankam la plej
Kronvirusoj apartenas al la familio
multaj parolantoj de Esperanto ne
science nomata Coronaviridae. Kelkaj
insistas pri esperantigo de ĉiuj fakaj
kronvirusoj delonge infektadas homojn,
nomoj (latinaĵoj, mallongigoj kaj simile),
kaŭzante
oni ŝajne ne ŝatas multe uzadi nomon,
malvarmumon,
kiu evidente fremdas en
kvankam el la ĉirkaŭ
Esperanto, kiel AIDS,
200 virusospecoj, kiuj
coronavirus aŭ COVID;
kaŭzas malvarmumon
tiajn nomojn oni preferas
en homoj, la plej multaj
anstataŭigi per io pli
estas speco de
esperanteca. Grupoj kiel
rhinovirus, subgrupo
la Akademio aŭ la
de la familio
kunlaborantoj de Monato
Picornaviridae. Esperantigi Propran rekomendon faris
povas helpi pri la elektado
la Universala Medicina
ĉiujn tiajn sciencajn nomojn
de Esperantaj nomoj,
Esperanto-Asocio.
ne estus facile.
rapidigante la procezon.
La specifan specon de
Tamen, al la (aŭdaca)
kronviruso, kiu kaŭzas la nunan
demando, kial oni bezonis preskaŭ ok
pandemion, oni unue nomis malprecize
jarojn por veni al aidoso, dum oni venis
‘la nova kronviruso’, poste formale kaj
al kovimo en kelkaj monatoj, plej bona
provizore 2019-nCoV, kaj fine, la 11-an
unuvorta respondo verŝajne estus
februaro, la internacia komitato de
Interreto. ◼
virusologoj ICTV donis al la viruso ĝian
oficialan nomon SARS-CoV-2. Ŝajne oni
Monato, revuo kun artikoloj pri
ne sentis bezonon esperantigi tiun
politiko, kulturo, scienco, moderna
etikedon, sed en la sama tago MOS
vivo kaj aliaj temoj, kaj eldonata
de la Flandra Esperanto-Ligo, estas
(Monda Organizaĵo pri Sano) donis
disponebla en paperaj kaj ciferecaj
ankaŭ al la malsano ĝian oficialan
formatoj.
Plenaj jarkolektoj troveblas
nomon: COVID-19. Tiun nomon oni ja
ĉe monato.be, kie eblas ankaŭ aboni.
esperantigis: en Esperanto de UEA ĝi
estis KOVIM-19, dum en Monato ĝi estis
Okaze de sia 40-jariĝo, Monato
KOVIM-19, Kovim-19 kaj eĉ kovimo. Mi
starigis
la Premion Paul Gubbins
supozas, ke la vorto kovid, pensigante pri
por Nova Ĵurnalisma Talento,
kovado kaj idoj, ne ŝajnis adekvata en
proponante 250€ al premiitoj.
Esperanto, do oni tradukis la literon D al
Informiĝu pri la regularo ĉe
M por ‘malsano’, sed oni ne prezentas la
monato.be/nova_talento.php.
siglon kiel Esperantan mallongigon.
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