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1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• genealogiaj arboj:
por lingvoj, por 
biologiaj specioj

• simileco – tempa 
distanco de la komuna 
praformo

• tute malsamaj tempaj 
dimensioj



1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• historiaj lingvistoj kaj evolubiologoj disvolvis siajn 

modelojn paralele; iurilate la lingvistoj estis la unuaj
• Darvino 1859: La orgino de specioj;

sed en la lingvoscienco William Jones jam en 1786
pri la parenceco de la hind-eŭropaj lingvoj

• Darvino konis disdialektiĝon, sciis ke dialektoj povas fariĝi 
apartaj lingvoj > unu el la inspiroj por lia teorio pri la 
biologia evoluo kaj pri la ekesto de novaj specioj



1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• unuaj genealogiaj arboj de lingvoj:

August Schleicher (1853)
• la teorio de natura selektado aplikata al lingvoj

de Max Müller, Hermann Paul
• same Otto Jespersen:

• la strukturo simila al la angla la supera rezulto de la selektado
• uzis tian ankaŭ en sia propra planlingvo Novialo



1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• Darvino kapablis kompetente prijuĝi ankaŭ 

lingvosciencajn teoriojn de sia tempo
• aprobis la lingviston Max Müller:

venkas la formoj ”pli bonaj, pli mallongaj, pli facilaj”
• sed mem aldonis “la nurajn novecon kaj modon; ĉar en la 

menso de la homo ekzistas forta amo al etaj ŝanĝoj en 
ĉiuj aferoj”

• Darvino do havis ideon pri socilingvistikaj faktoroj, dum
la lingvistoj volis paraleligi lingvan kaj biologian evoluojn



1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• la homo ŝajnis la kulmino de la biologia evoluo

– sekve oni serĉis ankaŭ la plej perfektajn lingvojn
• oni “trovis” ilin en Eŭropo kaj Proksim-Oriento…
• hind-eŭropaj kaj ŝemidaj lingvoj kun interna fleksio

(ekz. la angla begin – began – begun)
• ...kaj la plej evoluintaj lingvoj kiel produktoj de la kulturoj 

plej evoluintaj kaj superaj



1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• dum la 20a jarcento malfortiĝis la ligo inter biologio kaj 

lingvistiko
• esplorado de lingvoj ekstereŭropaj: “primitivaj” kulturoj 

produktas malsimplajn lingvojn kun pli multaj nuancoj 
gramatike esprimeblaj ol en hind-eŭropaj lingvoj

• strukturismo (de Saussure, Baudouin de Courtenay,
Praga Skolo, Sapir, Bloomfield): scienca atento for de la 
historio de la lingvoj – al la unika strukturo de ĉiu lingvo



1. Lingvistoj kaj evolubiologoj – kune kaj dise
• la konflikto inter evoluteorio kaj lingvistiko nur ŝajna
• jam Darvino sciis, ke “primitivaj” popoloj parolas lingvojn 

malsimplajn kaj disvolvitajn (“la perfekte regula kaj 
mirinde komplikita konstruo de la lingvoj de multaj 
barbaraj nacioj”): la gramatikaj morfemoj naskiĝas ĉie 
pere de similaj procezoj

• la evoluteorio estas teorio ne pri iom-post-ioma perfektiĝo, 
sed pri la adaptiĝo de ĉiu vivulo al ties medio
• la homo estas la kulmino de la evoluo nur el nia propra vidpunkto! 



2. La evoluteorio revenas al la lingvistiko
• fine de la 20a / komence de la 21a jarcento:

la biologia evoluteorio denove influas la lingvosciencon
• la eltrovo de la genoj

> pli preciza formo por la evoluteorio de Darvino
• ties popularigo fare de pluraj biologoj kaj filozofoj
• Richard Dawkins: La egoisma geno (1976)
• la preciza kaj eleganta formo de la biologiaj modeloj

altiris la atenton de lingvistoj, kies teorioj ŝajnis postresti



2. La evoluteorio revenas al la lingvistiko
• evoluteorio: pri la varianta sukceso de la genoj 

reproduktiĝi (kopiiĝi de unu generacio al la sekva)
• Dawkins: memkopiantoj eventuale ankaŭ ekster la 

biologio: memeo ‘memkopianta kulturero’
• por li ĉefe mensa eksperimento, sed pluraj 

kultursciencistoj poste klopodis por priskribi la homan 
kulturon kiel aron de memeoj, kiuj sin kopias de unu homa 
menso al alia sammaniere kiel virusoj de gripo disvastiĝas 
de unu homo al alia



2. La evoluteorio revenas al la lingvistiko
• jam tradicia ideo: la kultura evoluo (evoluo de simboloj) 

daŭrigas la biologian per aliaj rimedoj kaj pli rapide
• ekzemple William Hardy McNeill kaj John Robert McNeill en sia 

mondhistoria superrigardo La homa reto (2003)

• sed kiaj kultureroj estas difineblaj kiel memeoj? Ĉu tiaj 
estas ekzemple moroj, rakontoj, ŝercoj, melodioj, dioj, 
manĝoreceptoj, aŭ eble nur iliaj konsistigaj partoj?

• la terminon “memeo” oni uzas jam pli kaj pli malofte,
krom en tre malvastigitaj sencoj



2. La evoluteorio revenas al la lingvistiko
• kiel priskribi la memkopian sukceson de memeoj 

alimaniere ol per tiu sukceso mem?
– danĝero de cirkla rezonado

• tamen, en la homa lingvo oni jam tradicie distingas multe 
pli da apartaj unuoj ol en aliaj partoj de la homa kulturo –
ekzemple sonojn, vortojn, finaĵojn, frazrolojn kaj aliajn –
kaj tial estas strange, ke provoj apliki la evoluteorion 
revenis al la lingvoscienco pli malrapide ol al la kultura 
antropologio



2. La evoluteorio revenas al la lingvistiko
• “la evoluo de la lingvo” povas signifi tri aferojn!
1. la ekesto de la lingvo en nia fora pasinteco:

biologia evoluo kiu ebligis la ekeston de la homa lingvo
2. = (poioma) ŝanĝiĝo de la lingvo, sen darvina evoluteorio
3. tia ŝanĝiĝo de lingvo, al kiu la darvina teorio estas 

aplikebla
• Croft, Ritt (La egoisma sono), Mufwene
• parte ankaŭ Lass, Keller, Dahl, Dixon



2. La evoluteorio revenas al la lingvistiko
• ligo inter la unua kaj tria signifo de “la evoluo de la lingvo”:

la homa lingvo devis evolui certamaniere por adaptiĝi al 
sia biologia portanto

• trajtoj malfacile lerneblaj (malfacile kopieblaj de unu 
generacio al la sekva) nature malaperis

• tamen, tio okazis jam antaŭ tre longa tempo;
ĉu en la nuntempa lingvoŝanĝiĝo, okazanta antaŭ niaj 
okuloj, troviĝas trajtoj similaj al tiuj de biologia evoluo?



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• variado: en ĉiu populacio la individuoj malsimilas inter si

< rekombinoj de genvariantoj; mutacioj (kopi-eraroj)
• selektado: malsimilaj individuoj havas malsamajn ŝancojn 

transdoni siajn genojn al la sekva generacio
• breda selektado: la homo koscie kreis rasojn, kultivformojn
• natura selektado: la vivmedio de la vivulo influas ties reproduktiĝon
• seksa selektado: virpavo havas grandan voston ne pro tio, ke ĝi 

faciligas transvivon en la medio, sed danke al tio, ke la pavinoj 
preferas virpavojn grandvostajn; temas do pri nura reproduktiĝa 
ŝanco, ne pri transviva ŝanco



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• heredeco: trajto favorata de la selektado devas herediĝi al 

la sekva generacio, alie ĝi ne plimultiĝas en la populacio
• por ke okazu evoluo, la heredeco devas esti erarhava –

en ĝusta proporcio!
• se ĉiuj trajtoj kopiiĝus de unu generacio al la sekva ĉiam senerare, 

ne aperus novaj variantoj de genoj, ne ekzistus variado, kaj la 
selektado ne havus ion, el kio selekti

• se eraroj okazus tro ofte, eĉ trajto favorata de la selektado estus tuj 
forviŝita pro ĉiam novaj kopi-eraroj, kaj la evoluo tuj abortus

• tiusence ankaŭ ni homoj ekzistas nur danke al ĝusta kvanto de 
kopi-eraroj



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• NPIV: natura selektado = “procezo, kiu tendencas 

rezultigi, ke transvivas la vivuloj plej adaptiĝemaj al la 
kondiĉoj, sub kiuj ili vivas, dum malplej adaptiĝemaj 
formoj malaperas; laŭ Darvino la plej grava faktoro por la 
evoluo de la specioj”

• tamen: gravas ne nur transvivado, sed ankaŭ sukcesa 
reproduktiĝo

• la evoluo en si mem ne celas adaptiĝon, sed ĝi tamen 
produktas organismojn adaptitajn al difinitaj vivmedioj



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• drivo: hazarda ŝanĝiĝo de la ofteco de la genvariantoj, 

sen natura selektado, ĉefe en malgrandaj populacioj
• botelkola efiko: post katastrofa malgrandiĝo de la 

populacio, hazarde transvivas nur iuj genvariantoj, eĉ se 
la populacio poste regrandiĝas

• fondinto-efiko: se parto de la populacio migras en alian 
lokon, kaj pro hazardo tiu grupo kunportas nur parton de 
la genvariantoj de la origina populacio



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• variado regas ankaŭ en la lingvo, sed ĝi ne estas tiel 

sencele produktita kiel la biologia
• evolucio > evoluo | rezultato > rezulto
• ne aŭtomata tendenco:
ĉu nepre spontanea > spontana > sponta ?

• sed la mala direkto mapli verŝajna: nacio > **naciono
• la ŝanĝiĝo de la lingvo ŝajnas do almenaŭ kelkfoje havi 

direkton jam kiam ĝi ekaperas kiel variado, antaŭ la 
selektado



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• breda selektado: vortaristoj, akademioj, instruistoj
• natura selektado: kiel mezuriĝas la adaptiĝo de iu lingvero 

al ties vivmedio?
• kontraŭdiraj selektopremoj: mallongigitaj formoj estas

faciligo por la parolanto, malfaciligo por la aŭskultanto

• sed lingvero povas ankaŭ disvastiĝi pro sia socia prestiĝo, 
asociiĝo de iu lingvero kun prestiĝa socia klaso, aŭ kun la 
lingvaĵo de la ĉefurbo
• similas al la seksa selektado:

lingvero povas ne esti pli utila ol la vosto de la virpavo



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• heredeco: la transdono de la lingvo al novaj generacioj 

(vertikala transdono)
• sed por la lingvo gravas ankaŭ horizontala transdono:

de iu ajn parolanto al alia, eventuale plenkreska
• la lingvo similas al mikrobo: ankaŭ la virusoj kaj bakterioj 

scias interŝanĝi siajn genojn horizontale
• la lingvo estas “utila mikrobo”, kiu vivas en simbiozo kun 

la homo…
• la celo de Esperanto: infekti pliajn homojn kaj transvivi, reproduktiĝi



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• drivo: en biologio hazarda ŝanĝiĝo,

en lingvistiko ŝanĝiĝado kun difinita tendenco kaj direkto 
(angle drift, Edward Sapir 1921)

• du tute kontraŭaj signifoj! Mia provizora klarigo:
• ĉirkaŭ 1920: distingo inter “stabila drivo” (=selektado) kaj 

“hazarda drivo”
• en biologio superis la dua senco, en lingvistiko la unua, 
ĉar la ligoj inter biologio kaj lingvistiko estis tiutempe 
malfortaj



3. Variado, selektado, heredeco – kaj drivo
• en la lingvistiko la nocio de “hazarda drivo” verŝajne estas 

malmulte bezonata: la parolantoj de eĉ tre malgranda 
lingvo povas ĉiutage interŝanĝi lingverojn dum normala 
komunikado, kio ebligas variadon, selektadon kaj do 
ŝanĝiĝon kun direkto
• horizontala transdono fortigas la populacion pli ol la vertikala

• nur en tre malgrandaj lingvoj, baldaŭ mortontaj, lingveroj 
povas malaperi simple ĉar neniu plu uzas ilin



4. Provizora konkludo
Tri alternativaj konkludoj eblas:
1. la ŝanĝiĝo de la homa lingvo sekvas aliajn leĝojn ol la 

biologia evoluo
2. ili sekvas ĝenerale la samajn leĝojn, sed la reformulado 

de lingvistikaj esplorrezultoj per biologiaj terminoj estas 
bagatelo kaj ne kunportas novajn ideojn

3. la apliko de la moderna evoluteorio al lingvoŝanĝiĝo 
helpas nin pli bone kompreni la esencon de la homa 
lingvo, kaj eventuale tiun de la kultura evoluo ĝenerale



4. Provizora konkludo
Iom da vero en ĉiuj ĉi tri konkludoj…
• la ekesto de la lingvaj ŝanĝiĝoj multe malpli hazarda ol tiu 

de la biologiaj mutacioj: “gvidata variado”
• sed indas ankaŭ atentigi pri la similecoj inter la lingva kaj 

biologiaj evoluoj
• biologiaj metodoj povas inspiri novajn eltrovojn
• la socia medio povas funkcii kiel selekta medio por 

gramatiko: ne pro nura hazardo la lingvoj kun la plej 
malsimplaj gramatikoj ofte estas malgrandaj idiomoj,
kiujn preskaŭ neniu parolas kiel sian duan lingvon



4. Provizora konkludo
Esperanto:
• fondinto-efiko: la konsciaj kaj subkonsciaj elektoj de Z.
• kiel la uzomedioj selektis spontaneajn ŝanĝiĝojn:

ami ← ŝati ← apreci ~ aprezi
Mi ŝatas glaciaĵon. Mi ŝatas bicikli.

• internaj evolutendencoj aŭ kontaktoj kun aliaj lingvoj?
• bona teorio klarigas konkretajn kazojn


