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Ĉu la tuta mondo suferas pro afazio ? 
Unua parto 

Prelego (forme reverkita) prezentita 
dum la Printempa Semajno Internacia 
en Bonn la 3-an de aprilo 2007 kaj 
dum la SES-Tago en Ĝenevo la 28-an 
de la sama monato de la sama jaro. 
 
● Claude Piron 
 

Kial mi interesiĝis pri afazio 
Mi unue klarigu, kial mi interesiĝis 

pri afazio rilate al la monda lingvo-
problemo kaj al Esperanto. Afazio estas 
malsano, kaj anstataŭ tiu fakvorto oni 
povus diri senlingveco. La malsano 
konsistas el tio, ke homo, kiu antaŭe 
parolis, jen ĉesas povi glate, normale 
esprimi sin. En iuj kazoj la perdo de 
parolo estas tuta, en aliaj ĝi estas nur 
parta. Mi parolos pri la kaŭzoj kaj 
simptomoj pli poste. Nun mi volas nur 
diri al vi, kial la afero ekŝajnis al mi 
interesa por esperantistoj. 

Kiel vi scias, mi estas psikologo kaj 
psikoterapiisto. Unu el la aferoj, kiujn 
mi profesie faras, estas akcepti homojn, 
ĉefe junajn, kiuj laboras aŭ komencas 
labori en tiu aŭ alia fako de psikologio, 
kaj helpi ilin plenumi siajn profesiajn 
devojn. Oni ĝenerale nomas tiun 
agadon kontrolo  aŭ superrigardado ; 
fakte temas pri helpado de iu sperta al 
iu nesperta per rerigardo al tio, 
kiamaniere la ankoraŭ ne tre sperta 
profesiulo traktis tiun aŭ alian kazon. 

Konkrete, la afero prezentiĝas jene. La 
persono vizitas min unu- aŭ dufoje 
ĉiusemajne kaj priskribas, kiel li aŭ ŝi 
pritraktis ĉu unu kazon, ĉu plurajn, 
depende de nia interkonsento. La celo 
de tiu aranĝo estas triobla.  

Unue, aŭdante, kion la kolegoj – 
ĝenerale junaj kolegoj – rakontas pri la 
persono, kiun ili pritraktas, mi povas 
helpi ilin pli bone kompreni la kazon. 
Fakte, eĉ se mi diros nenion, venos pli 
bona kompreno, simple ĉar kiam oni 
raportas, kio okazis, oni atingas pli 
klaran vidon al la afero. La simpla 
fakto devi esprimi per vortoj sian 
travivaĵon helpas pli bone kompreni 
ĝin. Sed krome, ĉar mi havas multjaran 
sperton pri tiaj kazoj, mi ofte rimarkas 
ion, kion la juna psikologo preter-
atentis, aŭ el kio ŝi aŭ li tiris malĝustan 
konkludon, aŭ mi rimarkas, ke li aŭ ŝi 
pretervidis la bezonon informiĝi pri tiu 
aŭ alia punkto por havi klaran bildon 
pri la tuta kazo, ktp. Ofte, ankaŭ, mi 
komprenas aferojn, kiujn la alia ne 
komprenis pro troa proksimeco al la 
paciento. Por havi bonan superrigardon 
al kompleksa kazo, vi bezonas rigardi 
ĝin je iu distanco.  

La dua avantaĝo de la aranĝo estas, 
ke, se vi troviĝas je la unua linio de la 
fronto, se tiel diri, vi ne havas la 
tempon pripensi pri ĉio, vi devas reagi 
tre rapide, kaj estas bone poste 
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repripensi la tutan aferon kaj diri al iu 
alia, kio okazis, por pli bone konscii 
eventualajn erarojn aŭ pensi pri alia, 
eble pli efika, maniero reagi. Fakte, 
kvankam multaj personoj ne scias, ke 
tiu rerakonto de psikologa laboro al pli 
sperta kolego, entute ekzistas, ĝi fakte 
estas la ĉefa fonto de kompreno pri tio, 
kion oni devas aŭ povas fari. Per tiu 
konsultado al pli sperta kolego oni 
lernas la profesion. Ĉefe, oni lernas pri 
si mem. Oni ekmalkovras, kial propra 
komplekso, propra problemo, propra 
karaktera trajto ludas rolon en la 
maniero pritrakti la kazon, kaj fojfoje 
ĝene enŝoviĝas. Kaj tiu lernado pri si 
mem estas tre grava aspekto de psiko-
loga, kaj ĉefe psikoterapia, laboro. 
Ekzemple, se vi ne rimarkis, ke vi 
parolas kun la paciento almenaŭ tiom 
por impresi lin, por imponi al li, kiom 
por helpi lin progresi al pli bona, psike 
pli sana vivo, multo estos fuŝata en la 
efiko de viaj paroloj aŭ sintenoj sur la 
pacienton. Kaj por rimarki, ke oni 
tiamaniere fuŝe laboras, necesas, ke iu 
ekstera tion komprenu kaj klarigu al vi, 
ĉar homo ĝenerale ne ŝatas fronte vidi 
la proprajn mankojn, kaj la homa psiko 
havas grandan stokon da tre efikaj 
taktikoj kaj strategioj por eviti vidi ion, 
kio malplaĉas al ĝi. 

Trie, tiu raportado pri tio, kio okazas 
inter la paciento kaj la «psikisto», estas 
tre ofte utila, ĉar la amplekso de la 
respondeco, la seriozeco de la kazo, la 
graveco de la koncentriĝo necesa por 
helpi al severe suferanta homo, aŭ al 
homo en ŝajne senelireja situacio, 
kaŭzas angoron, aŭ aliformajn streĉ-
iĝojn, el kiuj oni povas parte liberigi 
sin diskutante kun komprenema, kom-
petenta, pli sperta kolego. La juna psi-
kologo sentas sin malpli sola. Estas iu, 
kiu helpas, subtenas, konsilas, kaj tio 

gravas por konservi sian psikan 
ekvilibron, kiam oni konstante alfron-
tas malfacilajn situaciojn kun granda 
respondeco. 
 

Foto: Sanjiv Keller 
 

Inter la kolegoj, kun kiuj mi ludas 
tiun rolon, venas al mi, ekde eble unu 
jaro, juna parolterapiisto. Terapiistino, 
fakte. Ŝia laboro estas kun personoj, 
kiuj havas problemojn koncerne sin-
esprimadon. Povas esti infanoj, kiuj, 
pro io fuŝa dum naskiĝo, havas cerban 
difekton, kaj kiuj neniam parolos, sed 
kiujn oni povas helpi esprimi sin 
alimaniere ol buŝe; povas esti homoj, 
ĉe kiuj sangovaskulo en la cerbo romp-
iĝis, kaj kiuj pli malpli amplekse 
paraliziĝis kaj samtempe perdis la 
kapablon esprimi sin, ĉu parte, ĉu tute, 
povas esti ĉiaspecaj problemoj ligitaj al 
la kapablo bone paroli. 

Fakte ŝi laboras en du institucioj, 
unu por infanoj, kaj alia por plen-
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kreskuloj, kiuj havas sanproblemojn, 
kies kaŭzo kuŝas en la cerbo. 

Pri la teknikoj, kiuj ekzistas por 
helpi la homojn paroli, mi estas tute 
nekompetenta. Ne per tio do mi povas 
helpi al ŝi. Ŝi bone, ĝisfunde konas sian 
fakon, dum mi havas pri ĝi nur mini-
mumajn sciojn. Kion ŝi atendas de mi, 
tio  rilatas al du aspektoj de ŝia laboro. 
Unu estas la rilato kun la paciento, el la 
vidpunkto senta, emocia. Temas ĉi-
punkte pri la sintenoj, kiuj povas helpi 
aŭ malhelpi, la maniero paroli, la 
maniero agi, por krei kiel eble plej 
efikan rilaton kun la paciento. Kaj la 
dua estas subteno, apogo al ŝi. La 
homoj, kiujn ŝi gvidas al reakiro de la 
kapablo paroli, ofte tiom suferas, aŭ 
tiom malagrable reagas, ke ne estas 
facile elporti ilin, unu post la alia, dum 
plena labortago. Tiu laboro postulas 
nervan rezistemon, serenecon kaj aliajn 
belajn kvalitojn, kiujn eblas konkrete 
teni tuttage nur koste de granda laceco. 
Fine de la semajno ŝi estas elĉerpita. 
Kaj kundividi la streĉojn rakontante al 
iu, kiu sufiĉe komprenas, kion ŝi 
travivis, kaj montras sian komprenon 
per la propraj reagoj, estas kvazaŭ 
enspiro de aero ĉe iu, kiu pretas 
sufokiĝi. Ŝi laŭ mi laboras tre bone, kaj 
mi tre admiras ŝin. 
Ŝia laboro kun mi do estas la 

faktoro, kiu ekkaŭzis, ke mi komencis 
rigardi la tutmondan lingvoproblemon 
el la vidpunkto de afazio. 

 
 

Aliaj ekzemploj 
Sed kiam mi komencis pripensi laŭ 

tiu vojo, venis al mi aliaj ekzemploj, 
kiujn mi travivis antaŭ ol mi ekrilatis 
kun tiu juna virino, kiu praktikas 
parolterapion. Ekzemple mi memoris 
pri knabino, kiun mi siatempe konis, 

kaj kiu komencis paroli nur je la aĝo de 
dek du jaroj. Dum dek du jaroj, ŝi ne 
parolis. Estis klare, ke ŝi komprenas, 
kion oni diras al ŝi, sed neniam vorto 
eliĝis el ŝia buŝo. Se oni starigis al ŝi 
demandon, ŝi ne respondis, aŭ nur per 
kapmovo aŭ alia gesto (poste, even-
tuale, skribe). La gepatroj kompreneble 
estis tre angorigitaj de tiu stranga kon-
duto. Ili konsultis ĉiaspecajn fakulojn, 
sed neniu sukcesis kompreni, kial ŝi ne 
parolas. Ŝi ja tute ne estis surda. Ŝi 
ankaŭ ne estis mense handikapita, ŝia 
inteligenteco estis tute normala. Ĉio fi-
zika estis normala. Tamen ŝi ne parolis.  

Sed la plej stranga afero estas, ke 
subite, kiam ŝi estis dekdujara, ŝi 
ekparolis. Kaj ŝi ekparolis perfekte. 
Dum dek du jaroj ŝi diris nenion, kaj 
jen ŝi komencas esprimi sin parole, kaj 
ŝi perfekte prononcas, ne faras pli da 
gramatikaj eraroj ol la aliaj dekdu-
jaruloj, kaj havas vortprovizon egalan 
al ĉiuj knabinoj ŝiaaĝaj (kio estis 
normala, ŝi ja legis librojn kaj revuojn). 
En unu nokto ŝi transiris de senparol-
eco al perfekta regado de lingvo kaj 
parolo. Oni neniam komprenis, kio 
estis la kaŭzo de ŝia ŝajna muteco. 
Klare, ĝi estis pure psikologia. Oni 
povas esprimi ĝin dirante, ke ŝi rifuzis 
paroli. Sed kial? Kaj kial ŝi ŝanĝis sian 
decidon? Tion nur ŝi scias. Aŭ eble eĉ 
ŝi ne scias. Multo en homo estas 
nekonscia. Kaj ĉar la laboro kun la 
nekonscia parto de la psiko estas la 
ĉefa parto de mia profesia okupiĝo, 
nenio mirigas min tiukampe. 

La interesa aspekto de tiu kazo estas 
tiu stranga konstato, ke oni povas lerni 
paroli sen ekzerci sin. Aŭ ĉu ŝi kaŝe 
ekzercis sin? Ĉu nokte, en sia lito, ŝi 
kaŝis sin sub la kovriloj kaj ekzercis 
sian langon, sian palaton, sian gorĝon, 
siajn voĉkordojn? Ni ne scias. 
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Sed ke nia cerbo estas kapabla lerni 
ion similan sen konkreta ekzercado, 
tion mi eksciis per alia kazo. Fakte 
temas pri la najbaro, kiu estis plej 
proksima al nia domo, dum ni loĝis en 
Coppet. Ilia ĝardeno tuŝis nian ĝar-
denon. Pli proksimaj ni ne povus esti. 
Li estis usonano, ŝi estis francino. 

Foje, post kiam li jam emeritiĝis, li 
volis ŝanĝi vitron en la fenestro, kiu 
havigis lumon al ŝtuparo kondukanta 
kelen. Li bezonis ŝtupetaron por atingi 
la lokon, kie nova vitro estis bezonata, 
sed kompreneble meti ŝtupetaron sur 
ŝtupojn ekvilibre ne estas facile, povas 
esti neeble; mi ne scias, kiel profesiuloj 
elturniĝas en tia cirkonstanco. Kiel ajn 
estu, li ne sukcesis meti la ŝtupetaron 
kun ĝusta ekvilibro, kaj kiam li tenis la 
vitron ambaŭmane, li renversiĝis mal-
antaŭen, kaj dum li falis lia nuko 
fortege batis la muron, kaj severe vund-
iĝis. Fakte grave vundiĝis la cerbo. 
Dum kelka tempo eĉ ne estis klare, ĉu 
li sukcesos plu vivi. Li vivis, sed la 
lezo, la damaĝo en la cerbo estis tiel 
severa, ke li neniam plu povis konduti 
kiel plenkreskulo. Liaj kapabloj estis 
reduktitaj al tiu de kvinjara aŭ sesjara 
knabo. Sed la stranga afero estas, ke 
kiam li rekomencis paroli, li absolute 
ne plu havis la tre fortan usonan 
akĉenton, kiun li havis antaŭe, kiam li 
parolis france. Li ĉiam bone parolis la 
francan, vorte kaj gramatike, sed kun 
tre forta usona maniero prononci. Post 
la akcidento, li elparolis kiel denaska 
franclingvano. Tio pruvas, ke lia cerbo 
stokis ĉiujn informojn necesajn por 
prononci kiel franclingvano, iel asi-
milis, kiel ĝuste pozicii la langon, kiel 
tuŝi per ĝi la palaton aŭ la dentojn, kiel 
regi la fluon de aero, ktp. Ĉion ĉi lia 
cerbo registris kaj tenis en si. Sed kial 
antaŭe li parolis sen uzi tiujn in-

formojn? Kaj kiel eblas uzi ilin ĝuste 
sen ekzerci sin? Pri la dekdujara 
knabino, kiun mi priparolis antaŭe, oni 
povas supozi, ke ŝi kaŝe ekzercis sin. 
Sed pri ĉi tiu viro tute ne. La homa 
funkciado, kaj ĉefe la funkciado de la 
cerbo, estas plena je misteroj. 
 

Propra plej angoriga okazaĵo 
Sed ne nur tiuj kazoj igis min revizii 

mian opinion pri la lingvoproblemo 
rigardante ĝin el la vidpunkto de 
afazio. Kiel vi tuj facile komprenos, 
grave rolis ankaŭ mia propra kazo. Mi 
troviĝis plurfoje en tre timigaj situacioj, 
en mia vivo, proksime al morto, sed la 
plej angorigaj minutoj, kiujn mi tra-
vivis, estas tiuj, pri kiuj mi nun 
raportos. 

La afero okazis foje, kiam mi estis 
treege laca. Elĉerpita, fakte. Mi dum 
kelkaj semajnoj havis tro da taskoj en 
diversaj asocioj, en kiuj mi havis 
respondecojn, tro da problemoj kaj 
kunvenoj en mia instrua laboro en la 
universitato, kaj tro da tro severe pezaj 
kazoj en mia terapia laboro. Mi do estis 
elĉerpita. Kaj jen mi devis iri al 
Laŭzano por atesti en jura proceduro, 
en kiu unu el miaj ekspacientoj estis 
envolvita. Ĝenerale por iri al Laŭzano, 
kiu troviĝis je kvardeko da kilometroj 
de mia tiama hejmo, mi veturis aŭto-
mobile. Sed tiun posttagmezon mi 
sentis min tiel laca, tiel nerve senforta, 
ke mi diris al mia edzino: «Ne plaĉas al 
mi la ideo ŝofori ĉi-foje, mi ne fidas 
min, mi estas tiel dormema, ke mi 
riskus kaŭzi akcidenton, mi preferas iri 
trajne». Trajne do mi tien veturis. Kiam 
mi alvenis en la konstruaĵon, kie 
troviĝis la tribunalo, pedelo petis min 
atendi. «Sidu ĉi tie», li diris, «oni 
vokos vin.» Nu, mi sidis en la atendejo. 
Mi sidis, sidis, sidis, kaj nenio okazis. 
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Se mi estus en mia normala stato, mi 
certe serĉus iun por demandi, kio 
okazas, sed mi estis tiel senforta, ke mi 
ne sentis emon ekstari de sur mia seĝo. 
Fine, ĉirkaŭ la 18-a horo, alvenis tiu 
sama pedelo, kiu diris al mi. «Kion vi 
faras ĉi tie?» Mi diris: «Nu, vi petis 
min atendi ĝis vi vokos min. Mi venas 
por la afero tiu kaj tiu, kiel atestanto.» 
– «Ho, pardonu», li tiam diris, «tiu 
kazo estas prokrastita. La juĝisto 
pritraktos ĝin nur post du semajnoj. 
Erare oni preteratentis vin.» Mi estis 
furioza, ke oni devigis min perdi tutan 
posttagmezon, sed mi estis tiel laca, ke 
mia kolero ne sukcesis esprimi sin. Mi 
sentis la konflikton en mi, la streĉiĝon 
inter la parto de mi, kiu furiozas kaj 
volus montri sian koleron, kaj la tro 
laca nerva sistemo, kiu ne povis provizi 
la necesajn gestojn kaj vortojn por tio. 
Mi do reiris al la stacidomo kaj revenis 
hejmen.  

Mia edzino atendis min por la 
vespermanĝo. Ni komencis manĝi, kaj 
ni interparolis, kiel kutime en tia 
situacio. Sed je unu momento – ege 
timiga momento – mi volis diri ion 
precizan, sed konstatis, ke mi ne povas. 
Mia buŝo rifuzis. Anstataŭ prononci la 
vortojn, kiujn mi volis, ke ĝi eligu, mi 
aŭdis, ke ĝi diras «boŭa boŭa boŭa» aŭ 
ion similan. Kompreneble tuj venis 
terura angoro. Mi vidis, ke mia edzino, 
kiu sidis vid-al-vide de mi, rigardas 
min kun horora esprimo sur la vizaĝo. 
Ŝi certe pensis la samon, kiel mi. 
«Damaĝo en la cerbo, apopleksio aŭ io 
simila.»  

Mi tiam travivis ion tre strangan. Mi 
disduiĝis. Mi dividiĝis en du partojn. 
Parto de mi estis kiel terurata infaneto, 
kiu pensas: «Mi ne plu funkcias nor-
male, io fuŝiĝis en mi, eble mi neniam 
plu kapablos esprimi min, kia estos de 

nun mia vivo?» Kaj alia parto de mi 
reagis kiel profesiulo. Mi kompreneble 
lernis pri afazio kaj tiaj aferoj, kiam mi 
lernis pri la cerbo dum miaj studoj. 
Parto de mi do malvarme, racie analizis 
la situacion. Apud la angora, timprem-
ata bubo, kaj sentante ĉiujn emociojn 
de tiu, sidis rezonanta profesiulo. En 
kelkaj sekundoj tiu parto de mi faris 
tutan serion da observoj, rezonoj, testoj 
kaj konkludoj, kiel oni normale faras 
por diagnozi. Mi pensis: «Mi scias, 
kion mi volas diri. La frazo, kiun mi 
volas prononci, estas tute klara en mia 
cerbo, oni povus diri: nete tajpita sur la 
ekrano de mia cerba komputilo. Mi 
scias, kion mi volas diri, kaj mi konas 
la vortojn kaj la gramatikon. La lingvo 
ne mankas al mi. La centro de lingva 
regado en mia cerbo do ne estas tuŝita. 
Ankaŭ mia kapablo klare pensi kaj 
rezoni ne estas tuŝita. Mi konstatas, ke 
mia memoro pri ĉio, kion mi studis pri 
tiaj kazoj, estas senmanka. Mi povas 
uzi ĝin por kontroli tion kaj tion, kaj 
atingi fidindajn konkludojn al miaj 
hipotezoj. Nur la mova aspekto de 
parolado estas fuŝita. Mi donas ordo-
nojn al mia buŝo, al mia gorĝo, al mia 
lango, al miaj pulmoj, sed ili ne obeas. 
Estas kiel en aŭtomobilo, en kiu la 
stirilo normale turniĝas, la radoj ne 
estas difektitaj, sed la transdona ligilo 
inter la stirilo kaj la radoj – la 
transmisio, fakvorte – ne funkcias, do, 
kiel ajn oni turnas la stirilon, la radoj 
ne obeas.» 

Dum eble kvin minutoj mi tiel 
rezonis kaj observis, kio okazas en mi, 
ege angorplena unuflanke, kaj klare 
pensanta aliflanke. Kaj post tiuj kvin 
minutoj mi subite repovis paroli. 
Granda senpeziĝo aperis sur la vizaĝo 
de mia edzino. Kaj certe ankaŭ sur mia. 
Kaj mi povis tute normale rakonti, kion 
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mi ĵus travivis. Kio okazis, plej pro-
bable estas, ke vaskulo en la parto de la 
cerbo, kiu regas la movojn de la parol-
organoj, ne rompiĝis, sed dummomente 
pinĉiĝis, haltigante la fluon de sango en 
tiu regiono, tiel ke la koncerna cerbo-
parto ĉesis kelkminute funkcii.  

Ekde tiu tago, mia rilato al handi-
kapuloj komplete ŝanĝiĝis. Ek de la 
afazia travivaĵo mi scias proprasperte, 
ke oni povas havi menson, kiu intelekte 
funkcias perfekte, kaj tamen aspekti 
kiel profunda idioto. 
 

La simptomoj de afazio 
Nun ni revenu al la termino 

«afazio». Fakuloj pri tiu kampo 
distingas parolon disde lingvo. Se iu 
malfacile artikulacias aŭ prononcas, oni 
diras: «La perturbo situas je la nivelo 
de parolo.» Se iu malfacile trovas la 
deziratan vorton, malfacile kombinas 
vortojn por formi frazojn, aŭ eĉ 
malfacile komprenas la signifon de io 
dirita aŭ skribita, oni diras: «La 
perturbo situas je la nivelo de lingvo.» 

La ĉefaj simptomoj de afazio estas la 
jenaj: 

1. La bezonata vorto mankas, ne 
venas en la menson. Estas simile al la 
situacio, kiam vi serĉas la nomon de 
persono, sed vi ne trovas ĝin, tamen vi 
sentas, kvazaŭ ĝi kuŝus tute proksime. 
En la franca oni diras: «Tiu nomo estas 
sur la pinto de mia lango.» La preciza 
nomo ne formiĝas en via menso, sed vi 
havas malprecizan, nebulan ideon pri 
ĝi. Vi diras: «Kiel diable tiu nomiĝas?» 
Kaj vi pensas: «Mi preskaŭ trovis ĝin.» 
Kelkfoje eĉ: «Estas nomo, kiu komenc-
iĝas per tiu aŭ tiu litero.» Sed fakte vi 
ne trovas. En simila situacio, ofte, 
afaziuloj simple rezignas. Ili ne finas 
frazon, kiun ili ĵus komencis. Temas, 
ne pri perturbo de la memoro, sed pri 

malfacileco trovi ion, kio estas ie en la 
memoro, sed oni ne scias, kie. La ser-
ĉata vorto povos reaperi poste, senpro-
bleme, en alia situacio. 

2. Malpliiĝas esprimado. Afaziuloj 
ne multe esprimas sin. La kvanto de 
vortoj produktataj estas reduktita. Ili 
ofte respondas al demando simple per 
«jes» aŭ «ne». Ili serĉas siajn vortojn 
kaj ofte ne sukcesas formi frazon. 
Same al ili povas esti malfacile skribi. 
Kelkaj kapablas nur skribi sian nomon 
aŭ formi kelkajn literojn. 

3. Prononco estas nenormala. Ĝi 
povas esti malpreciza, aŭ tro akcentata. 
Ĝenerale la koncernato parolas mal-
rapide. Ofte ne estas facile kompreni, 
ĉar la sonoj estas misformataj aŭ la 
artikulacio nesufiĉe klara. Kelkaj, kiel 
okazis al mi, tute ne povas formi vor-
tojn aŭ frazojn: la buŝo ne kapablas 
obei la ordonojn de la menso, ĝi pro-
duktas sonojn, sed, strangajn – miakaze 
ili estis tre obtuzaj – tute aliajn ol tiuj, 
kiujn la persono volas eligi. 

4. Fojfoje afaziuloj eraras pri vorto. 
Ekzemple ili diras: «Mi serĉas miajn 
okulcitrojn» anstataŭ «Mi serĉas miajn 
okulvitrojn» aŭ ili translokas la fone-
mojn de vorto, dirante ekzemple «Tiu 
infano estis malbone turnita» anstataŭ 
«nutrita». 

5. Afaziuloj malfacile komprenas, 
kion oni diras al ili, eĉ se ili bone 
aŭdas. La samo povas rilati al legado. 
Afaziuloj povas ne kompreni tekston 
skribitan.  
Ĉu ĉiuj ĉi trajtoj ne elvokas al vi ion 

bone konatan? Ili estas ekzakte la sa-
maj karakterizoj, kiujn oni povas ob-
servi, se iu troviĝas en medio kun 
fremda lingvo. Oni tiam serĉas  la vor-
ton, kiu esprimas la koncepton tute 
klaran, kiun oni havas en la menso. Oni 
faras gramatikajn erarojn. Oni malpli 
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esprimas sin. Oni emas respondi per jes 
aŭ ne, kaj por simpligi situacion, sent-
atan kiel ege komplikan, postulantan 
tro grandan mensan fortostreĉon, oni 
rezignas diri ĉion, kion oni emus diri. 
Oni prononcas nenormale. Oni uzas 
vorton anstataŭ alia. Oni malbone kom-
prenas. 

Laŭ mi estas tute prave diri, ke, kiam 
homoj estas en medio, kie oni parolas 
alian lingvon, ol la gepatran, ili kon-
dutas kiel afaziuloj, ĉu estante tute 
mutaj kaj senkomprenaj, ĉu kun treege 
reduktita kaj ofte fuŝa maniero ko-
muniki. 

Kelkaj eble rebatos al mi, ke oni 
uzas la vorton «afazio» nur pri kazoj, 
kiam la persono antaŭe kapablis lingve 
komuniki, kaj perdis tiun kapablon, 
dum, se temas pri fremdlingva medio, 
neniam ekzistis la kapablo paroli. Sed 
tiu kapablo ja ekzistis antaŭe! Kiam la 
koncernatoj estis en sia lando, en sia 
familio, kun siaj amikoj, ili tute bone 
esprimis sin. Estas do pravigite paroli 
pri perdo de la kapablo komuniki ligita 
al trapaso de lingva limo. Antaŭe, sia-
regione, ili kapablis lingve aŭ parole 
komuniki. Kaj jen, en la nova medio, ili 
ne plu kapablas, ili perdis tiun kapa-
blon. Estas ekzakte la samo kiel pri 
afaziuloj. 
 

La kaŭzoj 
Kio diferencigas la situacion de tiu, 

kiu troviĝas en fremdlingva medio 
disde la aliaj kazoj de afazio, tio estas 
la kaŭzo. Sed afazio estas kampo tre 
vasta kaj kompleksa. Ĝi inkluzivas di-
versajn kaŭzojn.  

Estas ekzemple la afazio, kiun kaŭ-
zas fuŝo fizika, afazio «somatogena», 
oni fakvorte diras. Tio estas: la kaŭzo, 
pro kiu la koncernato perdis la kapa-
blon paroli, kuŝas en la materia orga-

nizo, fuŝita pro malsano aŭ akcidento, 
de la cerbo. Okazis lezo, okazis da-
maĝo, ekzemple sangovaskulo romp-
iĝis, aŭ ŝtopiĝis, aŭ aperis tumoro, kiu 
premas la nervajn ĉelojn, la neŭronojn, 
kaj malhelpas ilin normale funkcii, aŭ 
okazis alia konkreta, korpa, fizika 
evento, kiu malebligas la normalan 
funkciadon de la parto de la cerbo kiu 
regas la kapablon paroli aŭ kompreni. 
Tiu estas la formo de afazio, pri kiu oni 
plej ofte parolas. 

Sed ekzistas ankaŭ psikdevena 
afazio. La knabino, pri kiu mi parolis 
antaŭe, kiu dum dek du jaroj ne eligis 
unu frazon, eĉ ne unu vorton, kvankam 
ŝia cerbo, ĉiuj parol-organoj kaj ŝia tuta 
nerva sistemo perfekte funkciis, kaj 
kvankam ŝi estis normale inteligenta, 
fariĝis dum tiu periodo afaziulino nur 
pro propra decido, aŭ almenaŭ pro ia 
psikologia reago al ni-ne-scias-kio. 
Estas multaj similaj kazoj. Ekzemple 
infano, kiu tute normale parolis, povas 
ĉesi esprimi sin post kiam ĝi estis sekse 
perfortita. La atenco estas io tiel ne-
komprenebla, vunda, damaĝa kaj kulp-
iga – tio estas la punkto, kiu ĉiam plej 
mirigis min, nome ke homo sekse 
atencita, do viktimo, anstataŭ senti sin 
viktimo, aŭ eĉ sentante sin viktimo, 
tamen sentas sin kulpa pri la afero, 
kvankam ŝi aŭ li absolute ne deziris ĝin 
kaj ne ĝuis ĝin – do la atenco povas esti 
tiel nekomprenebla kaj kulpiga, ke la 
viktimo ĉesas paroli. La ŝoko estis tro 
forta. Ne eblas diri. Ne eblas esprimi. 
Do oni rezignas pri esprimado. Io si-
mila povas aperi post bombado aŭ 
similaj militaj okazoj. Multaj infanoj en 
Irako ĉesis paroli, ĉar ili travivis ne-
direblajn okazaĵojn. En tiaj kazoj oni 
parolas pri psikdevena afazio. Ĝenerale 
ĝi ne estas definitiva, sed kelkfoje jes. 
(La sekvo en SES informas 3/2007) 
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Arte malambicia, 
sed psikologie instiga delicaĵo

Štimec, Spomenka. Hodler en Mostar. 
Pisa: Edistudio, 2006. 105 paĝoj. 
 

Unue mi ne tro komprenis, kun 
kiu(j) celo(j) Spomenka Štimec verkis 
tiun libron. Kiam mi starigis al ŝi tiun 
demandon, ŝi respondis, ke la celoj 
estis: “Beletre vivigi unu el la mode-
linoj de F. Hodler por stimuli legantojn 
interesiĝi pri la reala Hodler patro kaj 
Hodler filo. Atentigi ke en Sarajevo, la 
urbo kiu ege suferis, troviĝas io rilat-
anta al nia Esperanto-kulturo”. Kun tiuj 
klarigoj mi kredis, ke mi pli bone kom-
prenos kaj rekomencis legi la libron. 
Traleginte la tekston, mi tute ne bedaŭ-
ris, ke mi prenis la tempon por tion fari. 
Des pli ĉar en 2006 mi havis la okazon 
viziti la ĉefurbojn de Bosnio kaj Herce-
govino. 

 
 

Kiel (eble ne ĉiam vaste) konate, 
Hector Hodler, la fondinto de Univer-
sala Esperanto-Asocio en Ĝenevo en 
1908, estis la filo de la svisa nacia 
pentristo Ferdinand Hodler (1853-
1918). Sed Hector ludas nur marĝenan 
rolon en la nova libro de Štimec. Multe 
pli en la centro de la atento staras 
Jeanne Charles-Cerani-Ćišić.  
Ĉi tiu franca virino, kiu venis el 

Liono en Svislandon dank' al stipendio, 
servis al Hodler kiel modelino (kaj 
amatino) inter 1901 kaj 1916. Tiukaze 
ŝi kolektis aŭ heredis de li centon da 
pentraĵoj. Fakte dum longa tempo la 
vizaĝo de Jeanne ornamis la 50-frankan 
bileton de la Svisa Nacia Banko.  

Post la morto de la muzikisto-
dirigento Antoine Cerani, la edzo de 
Jeanne, kaj de Valentine Godé-Darel 
(en 1914), kiu estis alia amatino de 
Hodler, kun kiu li eĉ havis filineton 
(kiu fariĝis la duonfratino de Hector kaj 
estis poste adoptita de Berthe Hodler), 
Jeanne eklaboris kiel flegistino en la 
hospitalo, kie ŝi devis asisti operaciojn 
ĉe militviktimoj kaj flegi ilin. Tiuokaze 
ŝi konatiĝis kun Mehmed Ćišić el 
Mostar en Bosnio-Hercegovino, al kiu 
ŝi edziniĝis kaj kun kiu ŝi veturis al 
Usono kaj Kanado, kie la diplomato 
reprezentis la jugoslavian registaron. 
Jen do la interesa konekto inter Hodler 
kaj Mostar-Sarajevo, kiu kondukis ĉe la 
kroata verkistino al la ideo skribi la 
fragmentecan biografion de la Hodler-
modelino. Kun sia Meho Jeanne do 
havis la okazon veturi al Jugoslavio – 
Beogrado, Mostar, Niš – kaj konatiĝi 
kun la arkaika mondo de Balkanio, kiu 
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tiutempe ankoraŭ estis forte influita de 
la turka mentaleco. Štimec uzas en sia 
rakonto aron da turkaj etnografiaj vor-
toj, kiuj donas al la teksto eĉ iom 
ekzotan ĉarmon. 

 
 Jeanne mortis en 1955 en Mostar, 

tre baldaŭ post ŝi ankaŭ Meho mem. 
Postrestis 280 Hodler-pentraĵoj, pri kiuj 
la direktoro de la Artista Galerio en 
Sarajevo interesiĝis. En 1966 estis sub-
skribita kontrakto kun la heredantino 
Emina Korkut pri la aĉeto de la ko-
lekto. En aprilo 1978 parto de la ko-
lekto estis prezentita en la Artmuzeo 
de Berno, denove en 1998 en alia 
ekspozicio en Olten. Aperis akompanaj 
katalogoj (kun interesaj klarigaj tekstoj 
pri la vivo de Jeanne ktp.). La iom 
sensacia specifaĵo de tiuj bildoj estas, 
ke unu triono enhavis intervenojn de la 
posedantino, do ili evidente estis sur-
pentritaj de Jeanne. Pro ŝia fuŝado 
Jeanne ne estis aparte ŝatata ĉe la 
Hodler-amantoj. Kiam en Sarajevo 
eksplodis la milito en 1992, la Hodler-
artaĵoj estis ŝirmitaj. Post la militfino 
estis rimarkite, ke pluraj pentraĵoj eĉ 
malaperis. Plurajn bildojn trafis milit-
damaĝoj, kaj ili devis esti restaŭritaj; 
oficialaj svisaj instancoj investis duon-
milionon da frankoj por la renovigo de 
la muzeo mem. En 1998 povis esti 
prezentita en Sarajevo centdudeko da 
hodleraj verkaĵoj. Tiel la nekutima tre-
zoro fariĝis daŭre alirebla al la interes-
ata publiko.  

La biografia-historia-geografia ra-
konto en 23 ĉapitroj de Spomenka 
Štimec pri Jeanne Charles-Cerani-
Ćišić, kiu portis la animon (aŭ spiriton) 
de Ferdinand Hodler al Mostar kaj 
Sarajevo, estas lingve senpretenda teks-
to, ĉar verkita en iom tro simpleca stilo. 
Kiel temo ĝi tamen vekas intereson 

precipe por legantoj, kiuj havas ian 
rilaton al Ferdinand Hodler kaj ties filo 
Hector, kiu iel hazarde kaj senkulpe 
aperis en tiu mondo kiel frukto de unu 
el multaj pli malpli hazardaj amaferoj 
de sia patro. Tamen bone ke ekzistis 
tiuj amaferoj kaj tiuj homoj. Kaj bone 
ke la sentema zagreba verkistino, kies 
fokuso celas la virinan psikon, eluzas 
sian talenton por krei psikologian  
beletron. 

 
Persone mi dezirus, ke la verkema 

kroatino altigu sian Esperanto-lingvo-
nivelon, pli forte eksperimentante per 
la reale ekzistanta Esperanto-vorttre-
zoro, por ke ŝiaj verkoj fariĝu lingve 
malpli tedaj kaj por ke oni povu pli 
facile imagi ŝin kiel indan Nobel-
literatur-kandidaton. Ĉar mankas font-
indikoj oni ne scias, sur kiuj doku-
mentoj Štimec baziĝis kaj kio estas 
realo kaj kio fikcio en ŝia rakonto. 
Plurajn erarojn (Holder, ridesklopodis, 
evoluigi – ne evolui – diskutojn, sur-
voje k.s.) oni povintus eviti. La traduko 
de la libro al la franca aŭ germana 
lingvo estas por mi imagebla. 

Andreas Künzli  
La Ondo de Esperanto, 5/2007 (151 

 

 


