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Poŝtkesto 480, S-751 06 Uppsala, Svedujo.
Komputilreta adreso: christer.kiselman@ mat.uu.se
Telefakso: +46 18 18 32 01
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Matematiko Translimen, Numero 7, 1992

Studo pri la vorto dateno
Christer O. Kiselman

1. Enkonduko

Por la nocio de komputile traktebla donitâo ekzistas en Esperanto tri proponi-
taj terminoj, krom la termino donitâo mem, nome dateno, datumo kaj datao.
El tiuj ĉi la plej ofte uzataj estas dateno kaj datumo. Oni povas trankvile aserti
ke la lingvokomunumo forelektis la vorton donitâo en tiu senco, same kiel la
formon datao. Sed pri dateno kaj datumo oni ankoraŭ ne povas diri ke la ling-
vokomunumo faris firman elekton. Ambaŭ estas vaste uzataj. Indas do iom
pritrakti la eblajn terminojn.1

Mi kore dankas al André Albault, Dario Besseghini, Rudolf Fischer kaj
Carlo Minnaja pro tre valoraj komentoj al provizora versio de tiu ĉi noto.
Kelkajn el iliaj rimarkigoj mi enmetis en la nunan version. Gaston Waringhien
skribis al mi kuraĝigajn vortojn (1990 11 16): “Mi ricevis vian studon pri
dateno, kaj mi opinias vian demonstron tute trafa; cetere jam la ĝenerala uzado
ŝajne decidiĝis por tiu formo”.

2. La vorto donitâo
El la verbo doni oni formas la vorton donitâo, kiu do signifas ‘io donita’.
(Ankaŭ la formoj donâo, donito – la lasta iom slanga – estus eblaj, sed ili
ŝajnas esti ne uzataj.) Inter la donitâoj troviĝas la datenoj. Ili konsistigas
specialan tipon de donitâoj, kaj multaj donitâoj ne estas en la formo de
datenoj. Se oni volas solvi problemon, oni devas atenti ties donitâojn, kaj el
tiuj ĉi gravan rolon ludas la ne tute esplice formulitaj, eble eĉ subkonsciaj, kiuj
ne povas esti traktitaj per komputilo. Tial utilas la distingo.

En la franca kaj rusa lingvoj oni uzas unu vorton, données respektive
dannye, por ĉiaj donitâoj; simile estas en aliaj latinidaj kaj slavaj lingvoj. Sed
en pluraj aliaj lingvoj oni havas du malsamajn formojn. Kvankam teorie certe

1La situacio estas do alia ol tiu pri la termino komputilo: spite al ties eventuala
mallogikeco, montrita de Bernard Golden (eble plej elĉerpite en Golden 1987),
mi opinias ke la elekto estas jam klare farita. Pri tiu temo vidu la artikolon
Kalkuli kaj komputi de Sergeo B. Pokrovskij en tiu ĉi kajero.
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eblas uzi la ĝeneralan vorton donitâo (aŭ eĉ donâo) por la nocio, la parolantoj
de la lingvo preferas havi du apartajn terminojn.

3. La vorto dateno
En PIV ne aperas la vorto dateno, nek datumo aŭ datao. En la suplemento
de PIV ĉiuj tri estas menciitaj, sed pro la referencaj indikoj klaras ke oni tie
preferas dateno.

Antal Münnich (1983:147) asertas ke dateno enhavas la germanan plural-
finâon (germane Datum ‘dato, dateno’, Daten ‘datoj, datenoj’). Pro tio ni ne
akceptu ĝin.

4. Aliaj vortoj kun la elemento en

Zamenhof plurfoje uzis paron de radikoj de la formoj X, Xen por distingi afer-
ojn. Unu ekzemplo estas la verboj festi, festeni, ambaŭ Fundamentaj. Similaj
estas la paroj rimo, rimeno kaj ordo, ordeno, ĉiuj kvar Fundamentaj. Kroma
ekzemplo estas la substantivo posteno, kiun oni distingu disde la prepozicio post
kaj la substantivo poŝto. Alia paro estas volumo, volumeno el kiu la unua estas
Fundamenta, la dua oficiala. Kaj en tiuj kazoj estas tiel ke la radiko kun la
elemento en estas malpli ĝenerala, aŭ pli teknika, ol la responda radiko sen ĝi.
Ekzemple volumeno estas pli teknika ol volumo. Ordeno estas io pli speciala
ol la ĝenerala nocio de ordo. Pro tio la paro dato, dateno bone eniras la vicon;
dato estas ĉiutago vorto, dateno pli teknika.2

Ni iom pli detale rigardu tiujn ekzemplojn. Volumo, volumeno ambaŭ
estas latindevenaj, same kiel ordo, ordeno kaj post, posteno. Sed la ideo uzi
la elementon en en posteno kredeble venas de la germana Posten, dum en la
du aliaj vortoj ĝi venas de latino. La latina festum donus festo en Esperanto
pro forfalo de -um, dum la mezepoka latino havis festa, kiu en la franca fariĝis
festin. Kredeble festeni venas de tiu franca vorto.

Pri rimo, rimeno estas alie; la du radikoj ne havas evidentan parencecon,
sed rimeno certe estus povinta alpreni la formon rimo aŭ remo se ne estus
kolizioj kun aliaj vortoj. Pro tio mi metis ilin en la vicon. Kompreneble
ekzistas multaj paroj sen parenceco: kato, kateno; balo, baleno kaj aliaj.

Ni povas do konkludi ke la originoj de la elemento en estas tre diversaj.
En la vortoj de André Albault temas pri la rajto de Esperanto “preni sian

2Tute alia demando estas ĉu ni vere bezonas tiom da modifitaj vortoj. Ne estus
granda danĝero por la lingvo se ni uzus volumo en la senco ‘volumeno’ aŭ dato
en la senco ‘dateno’. Sed estas kredeble tro malfrue fari tiajn ŝanĝojn. Tiu
distingemo estas relative forta tendenco en Esperanto.
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bonhavon, kie ĝi estas trovebla”. Sed ne nur pri tio. Pro la multorigineco
de la paroj X, Xen mi volas aserti ke la elemento en kvazaŭ liberiĝis de siaj
nacilingvaj originoj. Ĝi fariĝis uzata kaj uzebla ene de Esperanto por modifi
radikojn, kio signifas ke oni elektas, kiam iu formo X ial ne taŭgas, anstataŭe la
formon Xen. La elemento en tamen ne estas pseŭdosufikso aŭ io tia: oni per ĝi
kreis paronimojn tute analoge al la – certe pli ofta – metodo ŝanĝi unu literon:
pesi, pezi; post, poŝto; ĝenerala, generalo; germano, ĝermano; kaj, lastatempe,
algebro, alĝebro.

Aparte interesan klarigon pri ebla kaŭ zo de kontraŭ staro al la formo
dateno donis Dario Besseghini. Li skribas: “La problemo kun dateno estas,
ne ke ĝi entenas la germanan pluralfinâon, sed ke ĝi entenas la en, kiu en
la germana anstataŭ as la latin(id)an a. Ekzemple, la mezepoka itala vorto
posta (proprasence ‘gardostarejo’) fariĝis en la germana Posten, de kiu ve-
nas la Esperanta posteno, same kiel de la latina data (pluralo de datum, do
‘donita(̂o)j’) fariĝis germane Daten, kaj Esperante dateno. Tiu en estas por
latinidaj kaj eble aliaj neĝermanaj oreloj tiom ridiga, ke kiam italoj volas moki
germanojn, ili parolas itale anstataŭ igante ĉiun finan vokalon per en (la itala
kontraŭ militisma bildstria serio Sturmtruppen baziĝas ekzemple sur tiu prin-
cipo). Ankaŭ posteno mem estas ridiga por multaj lernantoj.”3 Li daŭ rigas:
“Cetere estas klare, ke la ridigan efekton havas nur tiuj vortoj, kiuj latin(id)e
ne havas en kaj ĝermane jes: volumeno neniel estas ridiga (la en jam estas en la
latina), rimeno same ne (tiu vorto ne havas rekoneblan latin(id)an parencon).”

Tiu ridigo de la elemento en en kelkaj pozicioj estas ege interesa socilingvis-
tika fenomeno. Tial estiĝas la demando kiom da graveco oni devas atribui al
ĝi kreante terminojn en Esperanto. Interese estas ke la ridiga efekto ne estas
ĝenerala, ĉar ja ne en volumeno kaj rimeno. Persone mi emas konsideri ke
ni ne donu al tiu ridigo grandan gravecon (kaj Dario Besseghini samopinias),
ĉar, se oni komencas eviti formojn kiuj estas ridigaj en unu lingvo, oni devas
fari tion ankaŭ pri aliaj formoj rilate al aliaj lingvoj kaj tiel plu ĝis nefinio.
Mi memorigas pri la eldiro de Luis Mimó: se oni hontas pri la sufikso -ujo en
landnomoj (kelkaj opinias ĝin malbela aŭ ridinda), oni baldaŭ hontos pri la
tuta lingvo Esperanto (vidu Mimó 1973: 164).

5. La vorto datumo

La vorto datumo ne enestas en PIV, sed en ĝia suplemento, sub dato. El la
Fundamenta substantivo dato oni formas la transitivan verbon dati (la letero
estas nedatita). Al tiu verbo oni aplikas la ĝeneralan mekanismon por krei
netransitivan verbon, nome per la sufikso iĝ (ekz. komenci, komenciĝi ; turni,

3En tiu kunteksto ni notu ke Giorgio Silfer (1991) uzas la vorton dateno.
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turniĝi). Do letero datiĝanta de julio 1887 estas samsignifa al letero datita en
julio 1887.

Krome ekzistas delonge en Esperanto netransitiva verbo datumi, derivâo
per la sufikso um. Kaj datiĝi kaj datumi estas registritaj en PIV kun la signifo
‘esti komenciĝinta ĉe ia dato aŭ tempo’. Laŭ mia opinio tiu difino taŭ gas por
datumi, sed ne por datiĝi, pro ties rolo de netransitiva verbo responda al la
transitiva dati.

Rilate al la formo datumo en la senco ‘dateno’ estas laŭ mia opinio senes-
pere pretendi ke ni havu du formojn, dat-um-i kaj datum-o kie en la lasta kazo
datum estus radiko. André Albault (1989) konkludis same. Kaj se oni anal-
izus datumo kiel dat-um-o okazus kolizio kun la jam delonge ekzistanta verbo
datumi.

Konsentite, ĝuste volumo enhavas la elementon um. Sed en tiu kazo ne
ekzistas iu um-formo de la verbo voli kiun oni bezonas eviti.

6. La vorto datao
La vorto datao estas menciita en la suplemento de PIV. Laŭ forme ĝi estas
analoga al firmao, vilao, kvankam la litero a en la kazo de datao devenas de
plurala finâo. Ĝi estas tre malofte uzata.

7. Konkludo

La ob̂etoj kontraŭ la formo dateno estas du: 1. Ĝi estas fuŝprenita el la ger-
mana kaj montras nescion pri tiu lingvo; laŭ tiu argumento datenoj enhavus du
pluralajn finâojn. 2. Ĝi estas evitinda ĉar ĝi estas ridiga modifo de latindevena
vorto.

Mi provis montri ke la elemento en fariĝis modifilo de Esperantaj vortoj
kiu funkcias ene de la lingvo; pro tio ĝia origino ekstera ne plu gravas, kaj la
ridindecon, kiu ankaŭ estas ekstera fenomeno, oni ne povas tre atenti. Tial mia
konkludo estas:

La ekzemploj ordeno, volumeno, posteno, festeni estas sekvindaj: ili pro-
ponas al ni la formon dateno.
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Informilo 89/4, 12.
Golden, Bernard
1987 Terminologia kaoso: komputilo, komputero, komputoro. Centjara Es-

peranto, 105–142. Chapecó, SC: Fonto.
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