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We trust you will understand the lateness of this issue, approve the
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LA GRAMATIKA KARAKTERO
DE LA ESPERANTAJ RADIKOJ

(Teorio kal Praktiko)

K. KAL.OCSAY

La Prezidanto de la Esperant:i kademio entreprenis
la redakton de Ia Oficiala Vortaro dc Esperanto. Li in
tencis en tin vortaro marki anl,afi Ta grainatikan karak—
teron de hi radikoj, signante, en ui estas substantivaj (s),
adjeklivaj (a), aü verbaj (v).

Kontraü tin utila kaj necesa Ia bore leviis principaj
kontraidiroj, kiuj rifuzas kaj volas refuti, ke en Espe
ranto Ia radikoj havas ian karakteron jam en si merit.

Laü iii la radikoj estas senkarakteraj stumpoj, al kiuj la
sencon kaj la karakteron donas sole Ia finajo.

Per tio renovias pri Ci ha deniando Ia mnalnovaj.
imtami1itaj diskutoj, kiujn es[iis en la kkademio en
i q i m hi propono de deSausu,’e. Li prezentis tiam al Ia
Akadeinio sian sistemon. bazim[an sur la fiksitaj radik—
karakteroj. La Akademio aranis enkehon pri Ia temo.
Jfalgrau ke la plirnulto trovis Ia sistemon tre racia,
konsekvenca kaj simetria, Ia kademio in ne akceptis;
i akoeptis nur Ia principon dc Neceso kaj SufiCo. (Ni
i(los. ke ho estis tute niallogika, Car sen Ia kompleta
i1eino tin principo havas nenian sencon).

lie tiatu tnultaj okupigis pri Ia naturo de Eperantaj
raIikoj. Iolowi’at ellaboris sistetiwn sur la bazo de Ia
radika senkaraktereco. Tin sistemo estas tre konsekvenca
ktij usta en si mem sed ne konformas al Ia Esperanta
IingotizO. necesigas formojn. kiuj ne ekzistas en Ia uzala
Iinizvo. Kolowrat senembarasigis sin tie!, ke ii permesis Ia
uzatajn forrnojn, neregulajn lan ha sistemo. Nu, sistemo,
Iaü kiu Ia tuta lingvo konsistas ci permesataj pekoj,

certe ne povas esti la valida sistento die titi Iingvo.

Ilveeter-CejeC akceptis duopan radikdividon: laü Ii
ekzistas radikoj konkretaj kaj abstraktaj. Sed tiun siste

1



mon ii ne tHaboris: Ii resti e la teoria principo. Kaj
se nm komplete ellaborus han sistemon, oni venus al
la derisistemno de Ido, kin bazigas ur la sarna duopa
(hiVidO mic la radikoj.

La sistemo ne de Saussire distingas tn &fajn radik
karakterojn : substantivan, adjektivan kaj verban. (iuj
kiuj pust ha inihito detale okupiis pri Ia Esperanta vort
farado. esplorarite in en éiuj eroj, (Wüster, Minor. mi
111Cm). plenc akcepii la de—Saussure—an sistemon, trovis
in pleiie konforina al Ia hingvolzo. eê Ia sola ebla sis—
teano aphikehia al nia hingvo. Kaj in akceptis pli-maipli
konscie ankau In verkistoj : en Ia nuna lingvo bone sent—
ias Ia plikiariga, piifleksebliga influo de Ia sistemo, kiu.
kid em bona teorio, havas ne riur idean, sed ankaim
praktikan. evoluigan signifon.

Kaj se oni ekzamenas Ia kontrauopiniojn, oni vidas,
ke iii ad temas pri detaloj sensignifaj (ofte diras per aiiaj
vo’rtoj Ia samon), ad bazias sur miskompreno ad simpla
nekompreno de la afero.

Vere, estas strange, ke sistemo, kiun neniu refutis,
des maipli povis anstataüigi gis nun, kaj kiu ne nur kon
forrnigas al la lingvouzo en Ciuj siaj detaloj, sed cC
direktas kaj influas gin, is nun ne estas oficiale rekonita.

Ties kaUzo estas veriajne, ke on i n e k on as tiun
sistemon. kaj tial oni knedas in komnplikita, ne povas
antaddiri 1 a sekvojn do la akcepto. tunas pri ianoj de
hngvouzo sekve de i ktp. Tial mi nun volus inontri. ke
nenio ci ho ests Vera. Nenia detalo en bona Esperanto
kontraüdiras hun sistenloil, kin estas sirnpk hi akravida
konstato de Ia lingvaj faktoj Ciuvorte observebiaj.

Nun ni idu la sistemon mnern,

La sistemo
La radikoj en Esperanto havas jan en si mern fik

sitan gramatikan karakteron: ekzistas radikoj substantivaj,
adjektivaj kaj verbaj; nur maigranda parto estas sen
karak[era (konjunkcioj, prepozieioj ktp.).

hIM. La adverbajn radikojn oni povas kiasi aI Ia
adjektivaj, do ne estas nepre necese distingi apartan
kiason adverban.
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El Ia radikoj, per la finajoj, oni formas vortojn.
\ nkaf lluj vortoj povas esti sul)stafltivaj adjekti.. aj
irhaj, idverhaj. Sed. (lion Ia radika karakiero esias
s1I(: I Ci) h r(dikO, Ilefliali’ ianeb1a. Ia ()rta
kujakiemn depmndas de ekstera elemento, de la aigluita
iinajo, kiun oni poas ani apud Ia sama radiko. Ekze,
1ur eslas radiko erba, kaj restas êiam tia, male kin-i
eslas vorto verba. kuro estas vorto suhstantiva, 1,-nra estas
vorto acljektiva.

Adjektiveco aü verbeco de radiko do tote ne signifas,
ke tiu radiko povas naski nur vorton adjektivan aü ver
ban! ar la ortkarakteron donas our la finajo 1aupIae
ianeb1a, ia radiko povas naski êiakarakteran vorton, se
ii tiu liavas seneon.

Per tio estias du befaj specoj de vortoj:
i) en la unua grupo Ia radiko kaj la vorto

havas la saman gramatikan karakteron. Tiaj estas ekz-e
marlelo (substantiva radiko kun substantiva finajo), bela
(adjektiva radiko kun adjektiva finajo) - kari (verba ra
diko kun verba finajo). Tiujn vortojn oni povas nomi
samelementaj, ear la karaktero cle iaj eiementoj (radiko
kaj finajo) estas Ia samoa. La finajo do havas nenian
vortfaran signifon, i estas pleonasmrz.

2) CO la dna grupo Ia karktero dc Ia
radiko kaj de Ia finajo stas nialsama. Tiaj estas ekz—o
,a’xrteii (subslanliva ratliko kim verba finajo), bela (ad—
jekliva radiko kim substantiva finajo) kin-a (erba radiko
Lou adji-kliva finajo). Tiujn vortojn oni povas nomni rnril—
so,nel(’m(’ntaj, ar Ia karaktero de iaj elementoj (radiko
kaj finajo) estas nuulsama. La finajo Ce iii ne estas p1eo
uiasnia: (lonas al Ia vorto han karakteron. kian la
in liko uie Imavas.

La malsanieco de tiuj do grupoj estas ne nor teoria:
‘ ideniias I nj kiam oni volas jim pluformni per fimiaja

sammo, sed lid, La en Ia nova vorto resin entenaia Ia
lola scorn tIc 1:1 vurlo anlaia. ‘i vidu ekzcmplojn

a) mnarielo estas substantia ame1ernenta vorto. Ni
farm ci i orton verban mar/eli. SufiCis simple ani
la finajon. La nova vorto entenas la substmtivami elemen
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ton martel kaj aldonas per Ia verba finajo Ia sencon de

ago. La senco de la nova vorto estas: agi per martelo.

aa) marteli estas inalsamelementa (substantiv-radika,

verbfinaja) vorto. Ni faru el i substantivon, kin signas

hi nomon de Ia ago marieli. Jen ni ne povas simple iani

la finajon je -o, bar per tic ni rioevus Ia nomon de un.
Oni devas in konservi la agan sencon, ar la radiko in

or enhavas. Do oni devus din marieli-o. Sed anstataür

oni diras martelado: do ad estas Ia ekvivalento (parele

mento) de -i. kaj anstataüas éi tiun antaü alia finajo.

RIM. Se ni volas analogie formi el bati substan

tivon. kin signas agon, ni ne bezonas meti ad. Ni

simple ianas la finajon. kaj bob jam en si meni

signifas agon, bar Ia agan sencon, do la verbecon en

havas la radiko mem!
b) honto estas samelementa vorto (suhstantivradika,

substantivfinaja). Ni faru el i adjektivon kun kvalita

senco. Sufibas simple ani Ia finajon: homa.

bb) honw estas inalsamelementa vorto (substantiv

radika, adjektivfinaja). Ni faru ci i substantivon, kiu

esprimas la nomon de la kvalito ahomaa. Jen, ni ne

povas simple ani la finajon, bar per tio ni ricevus la

nomon de persono (homo). Oni devas id konservi la

sencon de Ia finajo: homa-o. Anstataüe oni diras hoineco:

do ec estas Ia ekvivaiento (parelemento) de -a kaj ansta

taias bi hun antaü alia finajo.

RIM. Se ni volas analogie formi ci bela substan

tivon. kin montras Ia nomon de Ia kvalito sebla, oni
povas din belo, bar Ia kvalitan sencon, do la adjektiv

econ jam enhavas Ia radiko mern.

Do: samelementaj ortoj estas piuformebiaj per

simpla iano de finajo. Malsameiementaj vortoj estas pin

formeblaj nur tiel. ice Ia elfalantan finajon oni anstatai:ias

per ties parelemento (la finajon -i per ad, Ia finajon -a

per cc).
Jen Ia sistemo. Kaj ia kiarigo enhavas aiikaü Ia

pravigon de Ia radikkarakteroj: be finaja pluformado oni

devas nepre scii, bu ternas pri vorto sameleinenta (tiam

oni simple anas la finajon), aü ma1sam1ementa (tiarn
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oni aplikas parelementon); sed kion signifas sam- aü
malsamelementeco? Identecon aü neidentecon inter la
karakteroj de la radiko kaj de Ia finajo. Sekve — Ia
radikoj devas havi propran karakteron.

La elasteco de la sistemo
i tiu sistemo estas senlixrie elasta. Tion oni plej

bone povas montri esplorante la seneon kaj funkcion de
hi finajoj.

i) La o-finajo signas tion, kion la lingvo
filozofio nomas ento. Ph simple oni povas din, ke i
montras Ia noinon de io (konkretajo. abstraktajo, kvalito.
ago).

a) cc la substantivaj radikoj, kiuj jam mem enhavas
tiun noman signifon, i estas pleonasma. Doin estas Ia
nomo de konkretajo, do Ia sama kiel domo.

b) La adjektivaj radikoj havas la signifon de karak
terizo, do iii êiam apartenas al ia koncepto, in determi
nante. La o-finajo kvazaü liberigas ilin el tiu dependeco
kaj nomas jim absolute, sendepende de karaktenizata oh
jekto. Tiu absoluta senco poas esti tnispeca: i) abstrakta
koncepto: Ia belo. Ia bono1 to utilo; 2) ies kvalito Cfl Si
inern: to belo (de vinino), Ia bono (de konsilo), la utilo
(de ago); i-sence ha lingvo plej ofte uzas e co : (beleco,
buneco, utileco); 3) la konkreta manifestio de io: beloj
(de vinino), malglatoj (de vojo). inolfaciloj (de tasko):
éi-sence la lingvo plej ofte uzas a j o (belajoj. maiglat
ajoj, malfacilajoj) ; 4) Ia konkreta manifestio povus esti
eê individua, do i povus montri ankaü personon (belo
= lielulo); sed i tiun ebion Ia iingvo uzas ekstreme
malofte,

RIM. Kid Orii povas vidi, Ia sistemo permesas
unuflanke han ekstreman clastecon. kian la lingvo eê ne
iwas (estas do plene nemolivite paroli pri ‘>idista rigi
deco sckve de i); ahiflanke i ebligas plej precize
distingi inter konkreta manifestio, kalito kaj ab
strakto.

c) êe ha verbaj radikoj la o_finajo signas unuavice
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la nomon ne ago: bato (Ia ago bati). Sed i povas signi
ankau ion ahstraktan: ne aktualan agon, sec1 kvazai
idean koncepton: anjo, danco, kulturo; la nonion de
aktuala ago oni signas tiaokaze per ad o : ariwdo, dune-
ado, kuliurado. Aliparte, per sin konkretiga senco,
povas signi ankai Ia konkretan manifestigon, la rezulton
de in ago (Lonstruo, skribo, havo). kvankani êi-sence oni
uas plej ofte a j o (konstruajo. skribajo, havajo).

Oni do poas din, ke la o-finajo povas a) signi
simple Ia noi000; b konikretii, c) abstraktigi. (i tiuj tn
sencoj alternaj permesas en la lingvo uzi mallongajn,
resumajn formojn, sin bazante sun ia kunteksto.

2) La a-finajo signas la acljeklivecon. t. e.
Ia karakterizan Iunkcion boo ke Ia respektiva koncepto
ne estas nicinslara, seci servas par ics deterrnmo.

a) i’e In siibstanhivaj kaj erbaj raclikoj in n—finajo
povas havi tn spccojn de determino : i’) identecon : ruJo
persona (persono, kin estas reo), ama Sf’oto (SefltO, kin
estas amo) ; a) kvaliton: rea sin (coo (sinteno rekvalita)
nna koro (koro amkvalita) ; 3) rilaton an apartenon : r4i
qardno (ardno ipantena al reo) 000 letero (letero
nilati al imo) . ‘ho estas p1cm’ logika. ar In a_fiHajO

signas sole In (Iepeildc’cOil. In determinan fnnkciori, ci)) i

po is nniitri iiujii eblajn peco1n de mi (letenlIlin))

identecon, Lvaliton, rilaton)

b) e Ia adjektivaj radikoj in a_finajo estas pleo*

nasma, do nenion aldonas al in radiko, ties kvalila Senco

mnnifestias neinfluite. El tin sekvas, ke i tie puvas al
doni ii ian sencon krom in kvalita. (ii) nc’k idcntec’o

nek nilalo estas per i esprim’bln. Efektie : bela kvali(’,
iOiIi.I1Il si2ni as Liul1o 1,10 ‘4u. IJCIO ((1(’tItCCO} . nek b1
Ii lero signifas Ictero pci bela (rilato) sed bela thani
niontras nur non ci in ccoj de tin kvalito an letero. Tin

estas akra diferenco inter adjektivaj kaj verbaj aü bub
staritiaj radikoj.

3) La crbaj iinajoj estas piconasmaj ée
In verbaj radikoj, do e la pluformado iii pains elfali
sun aaistauigo.

a) cc hi siibsiantivaj rndikoj Ia i—finajo signas 191
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per (marteli: agi per martelo). aü agi kiel. . (rei: agi
kid reo).

c) ôe la adjektivaj radikoj i signas esti -a (utili, ra
pidi, blanki, nigri, sufiêi. necesi: esti utila, rapida, nigra.
blanka, sufiêa, necesa). Tamen, tiuj formoj, kontraste kim
la formoj estas .a, enhavas ian nuancon de ago (utili:
agi utile; blanki: inipresi blanke).

Post êio ii oni devas kontati, ke êiuj uzataj vort
Iormoj, de Ia plej precizaj gis Ia plej resumaj, kaj pleje
sin apogantaj sur la helpo de la kunteksto, estas plene
konformaj a! éi tiu sistemo.

Aliflanke, se ni esploras Ia limojn de tiu elasteco, ni
vidas, ke iii perfekte kongruas lau Ia sistemo kaj Iaü Ia
liIlgvouzo.

La substan!iraj radikoj, kid ni vadis, signas Ia nomon
tie konkretajo. La o-finajo ôe iii estas pleonasma, do i
povas doni a! iii nenian senco-pluon. La konkreta SCflCO
ile Ia o-finajaj substantivaj radikoj do estas, laü la sis
leino, absoluta, rigida. Kaj la samon ni vidas en Ia Iingvo
uzo: m’irtelo neniokaze, eé ne heipe de Ia kunteksto, povas
.i2ni a(.n; ho,,.) neniokaze povas signi kvaliton.

La adjeI(ieoj radikoj signas kvalitan karakterizon.
La pleonasma a-finajo neniarn povas al iii doni Ia sencon
de aparleno aci rilato. La o-finajo plej nature donas al
iii Ia sencon de abslraktajo, kaj vere tio estas la plej ofta
okazo (Ia bono, Ia belo). Ofte i signas ankau la aktualan
kvaliton (bono = boneco), sed la konkreta manifestio
bonoj bonajoj) jam estas maipli entenata en tiaj

vortoj (l() en tia senco iii estas maipli uzataj. Maipleje
entcnas Ia o_finajaj formoj la sencon de individua mani
lestio (bono = bontilo), kaj ef€ktive tiaj forrnoj estas
uzataj nur tule esoepte. La i-finajo povas al iii doni nur
Ia sencon (IC stale. sed neniam la sencon de venigo en
staten, ear tia senco ne povus esti konkludita el Ia dc
inentoj; efektive: pun nenjain eslas uzala en la senco de
puniqi.

La verbaj radikoj signas agorl, la verbaj finajoj apud
Ii estas piconasmaj, do ne povas a! ii doni senco—pluon.

El tie sekvas. kc iii ne povaS mi Ia transitiecon aü
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netransitivecon jam entenatan en Ia radiko. Efektive: brth

(ci la netransitiva radiko brul) neniam signifas bruligi;

fini (el la transitiva radiko fin) neniam signifas finii.

Male, hi o-finajo kaj hi a-finajo, kiuj ne estas pleonasmaj,

permesas ph grandan elastecon: skribo, nusko, murdo ktp.,

povas signi sarrie aktivan, kid pasivan agon; kelkaj transi

tivradikaj verboadjektivoj: &zgrena, fiksn, abstrak’a, kon—

fuza, korekta estas uzataj same en aktiva kiel en pasiva

senco. La o-finajaj formoj, kid fli vidis, kronie permesas

tiun elastecon — pro ha konkretiga senco de Ia o-finajo

— ke iii povas signi ankaü la konkretan manifestigon. Ia

rezulton de la ago (skribo skribajo, desegno deseg

najo, baro = barajo). Sed la konkreta inanifestigo estas

ha rezulto de ha ago, ne ties instrumento! Tial do la

o-finajo neniarn povas doni al verbradiko Ia sencon de

ilo: bato neniani estas batilo, kombo neniam estas koin

bib.
El io i sekvas. ke hi principo de Neceso kaj Sufio,

permesanta simple eljeti êiuji elementojn nenocesaj1,

estas, sen la de-Saussure sisteino.

a ncefekti4igebla, kiam temas pri konstrno de aparta

vorto, sendepende da la kunteksto: sen la radikkarakteroj

oni ja ne povas scii, kiajn eleinentojn entenas Ia radiko

mern, kaj kiujn oni devas aparte signi;

aü eraliga, se oni apogas sin sur la helpo ne Ia

kunteksto, tar ham gi kondukas al uzo de forrnoj, kiuj

laü ha lingvouzo estas rekte nekorektaj (kombo ansi.

/o,nbibo, sanyo ansi. sangado, pun anst. purigi ktp.).

[)o. se oni volas gardi kaj legitimi tiun prineipon, tre

necesan kaj frokiodonan. oni nepre devas gin kompletigi

per la principo de la radik-karakteroj.

Indukta pravigo

Cis nun mi procedis hid, Ice mi simple skizis Ia sis

lemon. supozante ha karakterojn fiksajn de Ia raclikoj, kaj

mi pruis, Ice baze de tin urn ricevas forrnojn kun sencoj

plene konformaj al ha hingvouzo. Sed oni povas procedi

ankañ inverse: esplori Ia lingvouzon. kaj sur ties bazo
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pruvi, ke la radikoj devas havi fiksajn gramatikajn karak
terojn.

Ni prenu parojn do verbaj vortoj kun ph maipli
similaj sencoj:

rei-regi, agenti-kolporti, tajlori-kudri, profeti-auguri
martehi-bali, brosi-kombi, pioi4oveli, ôeni-ligi
beki-piki, genui-kauri, piedi-iri, oreli-auskulti
farbi-kolorigi, pendoli-balaneii, spici-garni, silabi-legi
Nun ni almetu al tiuj vortoj la o_finajon.
So la radikoj estas nur vortostumpoj, al kiuj sole Ia

finajoj donas signifon, estas evidente, ke la supraj sirnil
sencaj vortoj kun sama finajo devas havi sencojn similajn.

Sod — kion ni vidas?
reo, agento, tajioro, profeto signas personojn; rego.

kolporto, kudro, auguro signas agojn;
martelo, broso, pioo, ôeno signas ilojn; bato, kombo,

ovelo, ligo signas agojn;
beko, genuo, piedo, orelo signas korpopartojn; piko.

kaüro, iro, aüskulto signas agojn;
farbo, pendolo, spico, silabo signas objektojn; kolor

igo, baJancio, garno, logo signas agojn.
Estas do okuifrapa diferenco! Kaj. ar la finajo, kiun

ni aldonis, estis Ia sama, tiun difereucon ne povis kaüzi
ia finajo: i devas esti entenata jam en ha radikoj mein!

Nun ni vidu, kion ni devas fan, se ni volas fornii
el ha unua grupo substantivojn, kiuj signas agojn. Ni
forinu do tiajn:

reado, agentado, tajiorado, profetado
inartelado, brosado, pioado, êenado
bekado, genuado, pieclado, orelado
farbado, pendolado, spicado, silabado
Kion ni fans?
Ni signis la agan sencon aparte, per ado
Sed ni vidis, ke êe la ahia grupo tio no estis nepre

nec*a: ihi jam en si mem signis agojn! Do tin senco,
kiun ihi, kontraste al ha unua grupo, enhavis, estis ha
senco aga!

Nun ni formu el la dua grupo vortojn, kiuj signas
konkretajojn:
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registo, kolportisto, kudristo, aüguristo
batilo, kombilo, ove1i1o, ligilo
pikilo, irilo, auskultilo
kolorigilo, garnajo, legajo
Kion ni farisP
Ni signis Ja konkretan seneon aparte. per i St o, ii o

aü ajo.
Sed ée la alia grupo tio estus superflua, eê eraral Iii

do jam en si mem enhavfts tiun konkretan sencon.
is nun do ni trovis, ke en Esperanto oni devas

nepre, pro pure praktikaj konsideroj, distingi du grupojii
de radikoj:

tiujn, kiuj enhavas sencon de konkretajo, kaj kun
la o-finajo signas ties nomon;

tiujn, kiuj enhavas sencon de ago, kaj kun la o-finajo
signas la nomon de tiu ago.

*

Nun ni ira pine.
Ni vicigu a-finajajn vortojn kun ph malpli simila

snco:
granda-kolosa, stulta-fizena, krucla-bruta. intima-hej

ma. majesta-rea, kruela-barbara. nobla-nobela, severa
tirana, afabla-amika.

Nun ni angu la finajon je -ol
Sc tiuj sirnilsencaj p0 du vortoj hava tute la saman

radikan karakteron, evidente, kun la ofinajo iii devas
(loni similsencajn vortojn, same kid kun la a-finajo.

Sed ne tiel estas!
granclo, stulto, krudo, intimo. majesto. kruelo, noblo,

severo. afablo signas kvalitojn aü abstraktajojn, sen ia
konkreta senco. do la kahitan sencon iii konservis;

koloso, azeno, brulo, hejmo. reo. barbaro, nobelo,
triano. aniiko signas konkretajojn (personojn ai objek
tojn) —— do Ia kvaliiaii sencon a! tiuj radikoj donis sole
Ia a-finajo.

Nun ni fnrrnu nomojn de konkretajoj ci is anna
grupo:

grandajo. stultulo. krudulo, intirnejo, majestulo,
kruelulo, noN ulo, severulo, afablulo
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— do Ia konkretan senoon i tie ni devis signi aparte.
Kaj kid abstraktigi la duan grupon? Jon:
koloseco, azeneco, bruteco, hejmeco, reeco, barbar

ceo, nobeleco, tiraneco, amikeco
— do Ia kvalitan, abstraktan sencon oni devis tie ti

signi aparte per e Co.
RIM. Estas vere, ke kutime oni diras: grandeco.

stulteco. krudeco ktp., sed. dmri tio no estas nepre necesa.
kaj no rnaloftt’. precipe en la poezio, oni trovas la suprajn
n)allongajn forinojn. & la alia grupo C C 0 nniam estas
ellasebla, kiam temas pri kvalito a abstrakiajo.

Inter tiuj do grupoj do ree estas esenca diferenco.
kaj tin diferenco devas esti entenata en Ia radiko mciii.
ear gi evidenIias êe la sama o-finajo, do do êi tin finajo
ni’ povas esti donita!

*

(is nun. mi kredas, tote kiare mi pruvis, ke unu
parto de l.a radikoj (red. murte1 genii, hejm kaj similaj)
akre diferencas unuaparte ch’ Ia radikoj. kiuj post Ia al
kroCu do Ia o—linajo sinas aon aü stalon (hot, rcg. ktp.
aliparte lie Liuj. kiuj post Ia alkroCo do Ia o—finajo sigiia
ki alilojn a abstraktajojn (niujest. bela ,iobl, ktp.).

Nun ni idu, Cu Ci tiuj do Iastaj grupoj havas inter
si diferencon! u oni ne povus loki jim en unu sania
kiaso, distingante soiw radikojn konkretajn kaj abstrak
tajn?

Efektive. Ia iimoj inter tiuj do grupoj ne Ciam estas
akraj: ofte inalfacile estas din, Cu temas pri radiko kva
lita ai aga. Ekz-e, la vortojn null2 rapidi ni sentas radi
kaj VCTi)uj. tji forta esta en iii Ia senco die Ia ago; duiii
Ia vortoj ohio. raptdcx iajnas radike adjektivaj. Sed tin
koneernas nor malmu]tajn vorlojn. e tiaj vortoj la k1a—
ado tajnas indiferenta: utilo. rrzpido estas same devenig_
eblaj ci radikoj kvaiitaj au ci agaj. certe estas nur, ke iii
lie apartdnas al Ia radikoj konkretaj. Se oni sentas ties no
ceson, oni povas distingi per e c o ah ad o : utileco-utiiado
ruipideco-rapithido.

Ni provu ankau Ci tie l.a supran metodon. Ni panigu
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similsencajn vortojn, kaj ni esploru, t,u tiuj kondutas
simile aü divcrsmanjcre:

Jen ekzemple labori kaj diligenti: vortoj similsencaj
Ni formu cliii adjektivojn: labora kaj diligenta. Nun ni
uzu iliti: labora komitato: komitato, kiu laboras; diligenta
komitato komitato, kiu diligentas. — Sod: labora inspek
tom: inspektoro pri laboro; diligenta inspektoro: inspek
toro diligenta (neniam: inspektoro pri diligento 1)

Same: ama koro, a/able koro — ambaü adjektivoj
signas kvaliton de koro. Sod ama letero jam estas letero
pi amo, dum a/able 1’tero neniam estas letero pri afablo.
Nutra komitato estas komitato pri nutro, dum sata komi
tato neniarn estas koinitato pri sato. Viva kaj vigla estas
prcskau sainsignifaj en viva diskuto kaj vigla diskuto, sod
durn viva pro blemo estas problemo pri vivo, vigla prob
lemo neniam estas problemo pri vigio.*)

Do — dutn tiu parto de Ia abstraktaj radikoj, kiuj
kun la o-finajo signas agon aü staton, povas kun Ia a-fin
ajo signi jen kvaliton, jen rilaton, la kvalitsencaj signas
kun la a_finajo éiam, st’nesoepte, nur kvaliton

Tio cstas sufiêa niotivo distingi inter tiuj du grupoj.
Sekve. oni povas trankvile eldiri, ke la Esperantaj

radikoj no eslas nor senkaraktaj stumpoj, iii havas jaw
en si morn kiare kaj precize difinitan sencon kaj karak
teron, kiuj decide influas juan konduton e Ia finaja phi
forniado.

La nornaclo do tiuj tn grupoj estas propre maigrava
dernando. Oiii povus nomi tiujn tn klasojn: konkretaj
radikoj, kvalitaj radikoj, agaj aü stataj radikoj. Sod ploj
oportuna ajnas konservi la malnovan terminaron: sub
stanuL’aj, aaJ(’i,uvuJ v ioaj. Ni vidis ja, ke la kvaiitaj
radikoj havas an si tian ciernenton, kian la konkretaj
ricevas nor per la adjektiva a-finajo, kaj la verbaj radikoj
entenas cletiionton, kim al la konkretaj pruntas sole Ia
I inajo verba. La radikojn do oni povas signi per tiu

*) (i tiu sploro iiontras, ke util kaj rapid otas
adjtktivaj, ear utile kori.io no estas konsilo pri utilo1 nek
rapida mIzurilo estas mezurilo de rapido
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parenteza finajo: hom(o), bel(a kur(i), sekve per sub
stantiveco, adjektiveoo aü verbeco.**)

La praktika valoro
de Ia radikkarakteroj

Denove de alia flanko ni ataku la dernandon, ne
tirnante de ripetado! Ni vidu, kian utilon havas la stud
anto el la markado de la grarnatikaj karakteroj en Ia
vortaro.

i) Sc ii trovos apud in vorto la signon
de substantiveco, ii scios, ke

i) kun la o-finajo Ii ricevos la sencon donitan per
Ia difino;

b) kun la a-finajo ii ricevos adjektivon, kiu signas
aü kvaliton aü rilaton-apartenon;

c) kun la i-Iinajo Ii ricevos verbon, kies sencon
denas la radiko (per... aü kid..

Krorne ii scios, ke Ia nomon de ago ii devas esprirni

**) Nob. Por la substantivaj radikoj, Stojan propo
nas ph detalan kiasifikon: laü ii oni devas distingi ilin
laü sencoj individuoj (homo, reo, tajioro), instrumentaj
(niartelo, pioo, broso), lokoj (dorno, hejmo, ternplo),
maierielaj (oro, metalo, itono) ktp., ktp. Sed tiuj (life
rencoj estas sencei kaj ne graniatikaj. El gramatika vid
punkto gravas nur la konduto de la radikoj e la pin
formado. Kaj, ar Ia radikoj apartenantaj al Ia supraj
kategorioj unuece formas la nomon de ago per ad o
(regado, martelado, orado) kaj la nomon de kvahito per
e co (reeeo, hejrneco, metaleco), kaj per la sola o-finajo
neniam povas signi la nomon de ago (kid Ia radikoj
baj), nek la nornon dc abstrakta kvalito (kid Ia radikoj
adjektivaj), oni povas ilin, pure gramatike, kiai en unu
solan grupon.

La sarno rilatas ankai al L radikoj agaj kaj stataj:
ci pure vorifara vidpunkto iii apirtenas al nun saina
grupo, ear kun la o_finajo iii signas agon ati staton, kun
a d o daüron aü ripeton. Kompreneble iii difereneas
ankaü Iaü transitiveco aü netrantieco, sod tio ne rilatas
strikte al la finaja aü parelernenta phi tormado.
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per ad o kaj Li nomon de abstrakto an kvalilo per ceo.

) Per la signo de adjektiveco Ii scios, ke
a) kun Ia a_finajo Ii rioevos la sencon donilan de

la difjno, sed nur sencon kvalitan, neniarn ri1atanapai
ten an;

b) kun Li o-finajo Ii ricevos unuavice la nomon de
abstraktajo; duavice Ia noinon de kvalito sed prefere
kun e co); trim ice la nomon de konkretajo (sed prefere
kun a j o ); kvaraice (evitinde!) la nomon de persono
(preskan iani kun ul o ).

c) kun Ia i-finajo ii rioevos la sencon: esti -a, ai
stati, agi1 impleSi -e•

3) Per Ia signo de verbeco ii scios, ke
a) kun Ia i-finajo ii ricevos la sencon donitan (IC Ia

difirio, severe, neianeb1e lau trarisitiveco ai netransitiv
coo;

b) kun In o-finnjo ii rioevos unuav ice Ia nonvon dc
la ago (pasive ai aktive). Oe kelkaj verboj tamen tiu
o-finaja formo signas plie abstraktan koncepton ol aktua
lan agon; e iii i lastan oni neprigas per ad o. Duavice,
Ii povas tiel ricevj Ia konkretan manifestigon, Ia rezulton
de la ago prefere kun a] o).

c) kun Ia a-finajo Ii rioevos aü la sencon. ke l.a ago
esas apartenajo. kvazan kvalito de io (ama koro), aü la
sencon, ke tiu ago rilatas al io (ama letero). Teorie ankaü
en in a-finaja formo estas entenataj same la aktiva kid
in pasiva senco, sed pro praktikaj konsideroj, por eviti
malkiarecon, i tie tio estas maipli utiligata kaj apIikias
nur malofte (agrena koro).

Kronis’ l s’is. k’ Li agautan pers0000 ii deas

esprilili ian1 per i st o ati ii lo , kaj Ia instrulNenlon
êiam per ilo.

un, oni kiare U(.as, ke la karaktersignoj donas
praktikan orientadon, kio pruvas, ke iii ne estas super
fluaj . des nialpli irialveraj ! Tio, ke oni devas procedi
diversnianivre lai la signoj. evidente pruvas, ke iii siguas
ekzistantajn gr;Iajn kirakterdifercncojn! Ciu esperan1ito.
senkonscie. procedas mu hi supraj reguioj, do senkonscic.

instmktc sentas la radik-karakieroju.
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La kontraidiroj
Kiel estas eble, ke oni tamen rifuzis kaj prods refuti

tiun i sisteinon?
Ni okupiu pri Ia kontrauargumentoj.

i) La unua kontraudiro bazias stir simpla
uiiskonipreno. (Di argurnentas per tio, ke el ia radiko
oni po as forini èiajn vortojfl : tajloro, tajiori, tajiora.

tujiore. Sec1 — la sisteino tion tie kontrauas: male. i
bazjas uste sur tin èi.

2) La dna kontraüdiro bazias stir la for
nioj beleco, legado ktp., do sur tio, ke oni signas per
e c o kvaliton e adjektivaj, kaj per a d o agon êe verbaj
radikoj. Sed tin ne refutas Ia sistemon: la mallongaj for
nioj (halo, lego) ja ekzistas, kaj audante jim, oni certe
ne pensas pri konkretajoj, ai iii povas havi han sencon
niir helpe cia la kunteksto. do oni konscias, ke ill en si
inem estas nekompletaj formoj en tia senco. Getere tiuj
mallongaj formoj. do Ia ellaso de e co kaj ad o , videble
p]ioftias en Ia lmgvo.

) Oni timas de komplikeco. Sod tio ne
estas akeeptebla ii,otio: Ia demando estas nur. u la us
temo estas usta aü no. Cetera, i tie no temas pri elekia
de sistemo nova, sod pri Ia konstato de Ia prillcipoj, la(I
kiuj oni faras Ia vortojn en Esperanto. Do, se Ia sis
temo estas koinplika. oni povus helpi pri tio nur per la
lano de Ia Esperanta lingvouzo. Oni do povas din, Ice
lit kontrafiuloj aü ne estas sinoeraj. aü volas reformojn

4) Kontraüdini tajnas la sistemon, ke kelk
foje la radika karaktero iajne ianias en kunmetitaj
vortoj. Ekz-e en sen/orb, sen pova la adjektiva aü verba
radikoj (fort, po’.) iajnas had substantivan sencon (form.
povo). Sad, kid nii montnis sliloke, êi tie ne temas pri
iano do radikkaraktero, sod simple pri tin, ke la prepo
zicio s a n , kiu povas rilati nun a! substantivo, atnibuas
kale, lalente Ia o—firiajon iii Ia nsubstantivaj radikoj
Ia strukturo (IC tiuj vortoj do etas eo_forto—a, sell—
pot5o—a, kaj hiuj o—finajoj (nevideblaj) estas tie estigitaj
loqike de sen. La fina a—finajn apartenas ne al fort all
poe. sad al la tutaj kompleksoj .en -forto. .o’fl-povo. Tiuj
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latentaj, kaitaj finajoj estas unu el la plej interesaj kaj

utilaj prc)prajoj de la Esperanta vortfarado, donante al

i ekstrernan flekseblecon.

5) Oni mencias. ke de Saussure, la kon

stalinto de i tiu sistemo, Lorlasis Esperanton. Sod estas

tute konfuze, identigi personon kun ties ideoj, kaj for

jeti Ia Iastajn, ar al iu ne plaas aliaj agoj de tin per

sono. Mi legis eè tion. ke la sistemo forkondukis de

Esperanto de Saussure-on. Tin estas plene erara. Li ser

èas en siaj novaj projektoj solvon de a]iaj demandoj:

forigo do supersignoj, do -ojn, -ajn, sistemigo do la Ta

bob kaj dc is prepozicioj ktp. La vortfaran sistemon Ii

no hezonis enhejmigi ekster Esperanto, kie i estas hejmc,

ear Esperanto ne ekzistus, aü estus tute alia sen i.

Cetere, do Saussure fans nui Ia klarajn formulojn

do la vortfarado haze de Ia radikkarakteroj. La radik

karaklerojn mere ne Ii rnalkovnis unua: jim konstatis

Boirac jam antaü ii.

6) Fine, oni diras la sisternon kontra

Zamenhofa.
Nu, post kiam mi pruvis, ke tin sistemo estas

simple is sisteino de Esperanto, tin devus signifi, ke

Esperanto mem estas kontraü-Zamenhofa,
Sod ho. komprenebie ne estas vera. i estas la sis

temo de Zamenhof!
Kaj Zanwnhof esprimis tion malkato:

a) Li skribis al do Saussure pri ties franclingve

aperinta vonifara lingvo (Orig. Verkaro p. !i45.):

La verkon ... mi trovas b o no g a. Laü soda opi

rim isles Ire utile so vi eldonus in ankal en Esperanlo.

per ko Ciu esperantisto. precipe Is verkantoj, atente in

tralogu kaj por ke iii penn observi tiujn pnincipojn,

kiujn ‘i irenege esploris kaj kianigis. Mi sic duhas, ke nia

kademio tre volonte donos al via propono sian oficialati

aprohon . . .

Atenfu! Zamenhof skribas, ne ke de Saussure fans

bonegan sistemon, sod ke ii bonege esploris kaj kianigis

prin(ipejn! Esploni kaj kiarigi oni povas nur ion ekzis

tnaa do la principoj, kiujn pritraktis do Saussure,
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ekzistas en Esperanto 1ai Zainenhof mem, e evidente
eslas Iiaj propraj principoj. Post tio estas kompreneble.
ke Zarnenhof ne dubis pri la Akademia aprobo.

Sed Ia Akademio, same kiel la nunaj kontraüuloj,
ajne kredis sin ph kompetentaj en tio ol Zamenhof rnem.

La fakto estas, ke Zainenhof laboris laü principoj,
sed ii ne forrnulis jim, ber en sia pure praktika laborado
ii 1aieb1e evitis teoriajn konsiderojn. Sed kiatn Ii legis
Ia verkon de de Saussure, ii goje rekonis en la kiara kaj
facila sistemo siajn instinkte sentatajn kaj aplikitaju
principojn.

b) En sia letero al Th. Cart. Zanienhof skribas
(Orig. Verkaro p. 59.):

‘Por stuki, kiel por starnpi mi volis doni al Ia ra
diko signifon verban.

Atentu! Li ne skribas: sal la radiko tradukdn ver
ban <, nek: sal la traduko signifon verbans, sed la ver
ban signifors ii evidente atribuas al la radiko mern. Do,
radiko povas havi en si mom verban signifon, t. e. verban
karakteron

Post ha du supraj citajoj, éia parolo pri Zamenhofa
Esperanto estas snaiplena parolo fianke de la kontrai
uloj do ha sistemo! Se iii vere serioze konsideras Sian
Zaiuenhofecon, iii devas kapitulacil

Vortaro sen radikkarakteroj
Nun ni supozu, ke êio, kion ni diris is nun, estas

erara. Ni supozu, ke radikkarakteroj ne ekzistas, ke la
Akademio do devas eldoni tiun vortaron Sen ilia markado.

Kid i fans do tion?
Nu, so ni atente esploras i tiun demandon, ni devas

konstati, ke la markado mom, per apartaj signoj, propre
estas tute flanka afero. La karakteroj ja estas signitaj
ankaü sen tio: simple per ha difino. Se ekzemple oni
(lifanas ha radikon abet per monelu’jestro, Ia radikon be!
per pla&tnta a! vido, rnldo1 spirito, la radikon kui per esti
en liorizontala kaj ripoza pozicio, — oni ja difinis jim
‘“ substantivo. adjektivo, kaj verbo, do jam per ho mem
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oni airihuis al iii sibstantivan, adjektivan aü verban sig—

n i fon

Do. se Ia kontrniu1oj estas konsekvencaj, iii devas

protesti no nor kontran Ia aparta karaktersinado. Sni

nkat kontrat tiu signado kaa, kiun enhavas Ia difinoj.

Efektive. ili argumentas per tio, ke en la Universala

Vortaro la substariliveco, adjektiveco aii erbcco do Li

naei1ingaj difinoj devenas nur ci Ia naturo de la naciaj

lingioj, kiuj. lan Nyién, inc havas aliajn rimedojn por

traduki Ia Esperantajn radikojn ol per naciaj vortoj; ill

ja nO posedas respondajn radikojn.
Laü iii do Esperanto poidas tiujn rimedojn ! Sekve.

tn vortaro Esperanto4speranta deva esti uzalaj tiuj rime

(IOj ka oni povaS devas eviti tiun kaian inarkadon (It’

Ia r&dikkarakteroj!
Ni esploru do Ia demandon ci êi tiu idpwikLo! i

cru tiujn rimedojn:

i) La unua ritnedo povus esti ebie. Ito

ankaü la difinoj okazu per radikoj. Do. ekzeniple Ia

difino do tujlor estu vesifarisi. Sod — kion signifas i.s(:

In. profssie okupianta pri io! Nu, in estas pronomo.

aiistataüanta substantivon ! Do, la difmo ankaü liamanior

airibuas substani iieeon al tajlor. La karakter-signado do

ankaü tiarnaniore restis konservita i nor iis ph kai[a.

Krome, so ckz—e Ia radikon buqutel olu diLinas no

qrut’a afoi’, Ia adjektivo ,u’quvcI, povanla rilati ow. a]

sialistantivo, tuj deiiuneas Ia radikon buqutt’l kid substan—

ii’, an. So babil stas intnno infri’purol, Ia adverbo inhinie

tiij denuncas Is radikon bubil kid verban.

Ebie urn poins kunineti in difinon ci nuraj radakoj.

Ekz-o, plumb: qr: mol p0: mo’tul. Sod aokab ho no tstus

lielpo! (jar nü In leganto devos rekoni tie èi Is adjekhiv—

coon de q,tz, mo1 p0:, do per tin In substantivecon do

nutal kaj plumb, aü -— ii tute no komprenus in di mon.

‘) La dua riinedo estus, ainwti SI Ci(lj

ratlikoj is ofinajon, kaj difini ilin hiatnaniere per tin

forviiius is gramatika dilerenco do Ia traduk—vortoj kun

sin danera denunoemo. Jos, sod kit) okazus Parto (Jo

La di iinoj komericius per: aqo, kiu aba parto per:
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hvalito, kiu ., do Ia ageco (verbeco) aü kvaiiteco (adjek
tiveco) de Ia radikoj estus niarkita e ph evidente.

3) La tria ebb estus: difini ne radikojn
(horn, bel, kur), sed vortojn (homo, bela, kuri) do iani
aldoni la respektivan finajon. Sed, tiarn la malbenita
bogikulo ree po’us demandi: kial oni uzas finajoju diver
sajn! Tiuj radikoj ja tamen devas diferenci, se iii pos
bias niaisarnajn finajojn!

/) Fine la kvara ebb. kaj Ia lasta irnag
ebia. estus difini la radikoju tote eneraie, kiel a sirn
holon de kornuna ideo (Panel). Sed tio estus tre mil—
facila tasko. Kid Ofl difinu ekzemple Ia radikon bat
tiamaniere, ke ci Ia difino manku êia aludo al ago? Nw
able hon tarnen 0VU5 fan lingvistika genio. Sed per tio
ni ricevus nun interesan lingvofibozofian kiasadon de ideo
siniboloj, sen ia praktika valoro. Se ekzemple ci tajior
oni forigus ian aludon al persono (do al radika substan
tiveco). oni devus fabriki ion dan: radiko entenanta Ia
ideon pni vestfarado. Sed — Ia saman difinon dcv us havi
ankaü kucir. Kaj la esperantisto, kiu dankus sian scion al
ha vortaro, able dirus: ‘fiii kudro laboras tre malbone,
Ii tube fulis Ia tajioron de mia vesto.

Jen, en Ia supraj kvar punktoj ni pruvis, ke tute
ne estas able difini Ia Eperan1ajn radikojn sen la mark-
ado de Ia radikkarakteroj. ar estas ja tote egale, u tiu
markado okazas senkae per signoj, aü kale per la grama
hjka karakiero de la difinvortoj — la fakto estas la sama:
Ia karakteroj ne povas esti nernarkitaj; same ne e Espe
rantaj, kid êe nacilingvaj difinoj.

I)o kiani Ia kontraüuloj batalas kontrai’i tiuj koiripat
indaj signoi, iii bataIa kontraii Iiteroj La esencon ili
ne tulas. La dernando estas nun. éu ho pbumbatalo valo
ras 1 inkon.

Konkludo
Resurnante la i-suprajn pnitraktojn, oni povas iie

refuteble eldini, ke
i) La vontfara sistemo de de Saussure rezultigas

vortIorinojn kaj vortsencojn. kiuj plene konformas al
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Ia Iingvo-uzo en éiuj ties detaloj kaj havas la samarl

elastecon, kid la lingvouzo;

) inverse. Ia esploro de Ia lingvouzo kondukas rekte

al Ia sistemo (Ic de Saussure, bazianta sur la fiksitaj

radik-karakteroj tiii sisterno estas la sola valida sistemo
aplikebla al nia lingvo;

3) tin sisterno haas ne nur teorian. sed ankaü prak

tkan valoron;
!i) iuj teoriaj argurnentoj kontraü tiu sistemo baz

ias sur rniskomprenoj;
5) la sisterno estas Zarnenhofa;
6) lute ne etas eble kunmeti radikaron sen la mark-

ado dc Ia radikkarakteroj: se la markadon oni ne faras

per apartaj signoj, i ekzistas kale ankaü sen tio en is

difinoj.
La Akadeinio do povas havi solan taskon: doni al

liu sistemo. kiu plene praviis durn 27 jaroj, sian ofi—

cialan aprobon.
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“SAY IT IN ESPERANTO”
by G. Alan and Doris 7. Connor

Tells You What to Say and How to Say it!

You’ll be delighted by the ease with which

you’ll immediately be saying whole phrases in
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rooms, driving a car, going to a doctor, going

shopping, etc., by using this handy manual.
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with strong covers and sewn back. A guide to conversation,

with summary of grammar. Useful in Esperanto courses.
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below, by the world-renowned Linguaphone Ear-Eye Method.

Order through the Esperanto Ass’n of N.A. for benefits to both
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