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O NAČINU UPOTREBE OVE KNJIGE 

Sastav svake od 34 lekcije ove knjige je slijedeći: Na početku 
lekcije je esperantski tekst, kojega dijelovi su označeni rimskim 
brojevima I, II, i t. d. Iza esperantskog teksta nalaze se sve nepoznate 
riječi tog teksta prevedene na hrvatski. Riječi su poredane onim re-
dom, kako u tekstu dolaze, te su prema dijelovima teksta i one 
svrstane pod rimskim brojevima. Iza tumača riječi slijede grama-
tička razjašnjenja, u kojima je gramatički materijal protumačen 
također prema dijelovima prethodnog esperantskog teksta, i zato 
su i gramatička razjašnjena razdijeljena na rimske brojeve, tako da 
svaki dio tih razjašnjenja označen rimskim brojem obrađuje gra-
matički materijal sadržan u prethodnom esperantskom tekstu pod 
istim rimskim brojem. Svaki dio gramatičkih razjašnjenja sastoji 
se od jednoga ili više manjih odjela označenih arapskim brojkama, 
prema tomu, je li u tom dijelu protumačen jedan ili više gramatič-
kih elemenata. Na kraju svake lekcije je „Domaća zadaća" — „Hej-
ma tasko", koja se sastoji od rečenica na hrv. jeziku, koje učenici 
treba kod kuće da prevedu na esperanto. 

Nakon proučenog „Uvoda", u kojem učenici treba da glasno 
pročitaju sve esperantske riječi, prelazi se na čitanje i prevođenje 
esperantskog teksta na početku lekcije. Na esperantskom tečaju 
(odnosno na školskom satu esperanta) učitelj najprije pročita naglas 
jednu rečenicu esperantskog teksta i protumači sve nepoznate riječi, 
a zatim svi učenici zajedno naglas prevode tu rečenicu uz pomoć 
učitelja, ako je ova potrebna. Na isti način obrađuju se slijedeća 
rečenice, sve dok se tako ne prevede cijeli dio esperantskog teksta 
označen jednim rimskim brojem, a nakon toga učitelj prema odjeli-
ma gramatičkih razjašnjenja pod istim rimskim brojem protumači 
gramatički materijal tog dijela esperantskog teksta. Svaki ovakav 
dio esperantskog teksta je tako sastavljen, da sadrži niz uzastopnih 
primjera za jedno ili više međusobno povezanih gramatičkih pra-
vila, a da budu učenici na pravila još više upozoreni, oni dijelovi 
riječi odnosno rečenice, koji to pravilo neposredno izražavaju, tiska-
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ni su debljim slovima. Nakon što je jedan dio teksta preveden, veli-
ka većina učenika je već iz samog teksta jasno razabrala u njemu 
izražena gramatička pravila, pa prema tomu naknadna gramatička 
razjašnjenja samo učvršćuju i upotpunjuju to njihovo znanje. Uči-
telj tumači gramatički materijal tako, da najprije napiše na ploči 
primjere onako, kako su ovi istaknuti u dotičnom dijelu gramatičkih 
razjašnjenja, a zatim iz tih primjera izvede gramatičko pravilo. Iza 
toga se prelazi na čitanje, prevođenje i gramatičko tumačenje sli-
jedećeg dijela esperantskog teksta. Na koncu sata učitelj zadaje uče-
nicima kao domaću zadaću, da prevedu na esperanto rečenice na 
kraju lekcije (naravno, ako cijela lekcija nije u jednom satu pro-
učena, tada zadaje prevođenje samo onih rečenica, koje se tiču 
proučenog dijela lekcije, a rečenice su poredane istim redom, kojim 
teče obrađeni gramatički materijal). 

Nakon svakih 5 lekcija treba posvetiti jedan nastavni sat ponav-
ljanju proučenog imaterijala u obliku esperantske konverzacije crp-
ljene iz tekstova dotičnih lekcija. Osim toga učitelj uopće treba da 
u razgovoru s učenicima, usporedo s povećanjem njihovog jezičnog 
znanja, sve više primjenjuje esperantsku konverzaciju. 

Među gramatičkim razjašnjenjima mnogih lekcija nalaze se 
„Bilješke" tiskane sitnijim slovima. Te bilješke namijenjene su oni-
ma, koji žele o strukturi esperanta saznati nešto više, nego što je 
neophodno potrebno za običnu upotrebu esperanta, te ih svatko, tko 
za to ima interesa, može pročitati, ali voditeljima esperantskih teča-
jeva se preporuča, da ih na tečaju ne tumače. 

Većina lekcija ne može se svladati za vrijeme jednog nastavnog 
sata, pa prema tomu esperantski tečaj po ovoj knjizi, ako se održava 
dvaput sedmično po jedan sat, traje, već prema kvaliteti učenika, 
najmanje 6 do 8 mjeseci*. 

Na kraju knjige nalazi se esperantsko-hrvatski rječnik svih 
esperantskih riječi upotrebljenih u ovoj knjizi i hrvatsko-esperant-
ski rječnik onih riječi, koje su potrebne za sastavljanje domaćih 
zadaća. 

Nakon što su sve lekcije proučene, učenici mogu pod nadzorom 
učitelja prevesti i svojim riječima ispripovijedati štiva „Dodatka" 
na kraju knjige. 

Nastavnici esperanta svakako treba da prouče članak „Pri la 
gvidprincipoj de ĉi tiu lernolibro." 

Iako je učenje esperanta po ovoj knjizi najuspješnije, kad se uči 
uz pomoć učitelja, ipak je ona sastavljena tako, da po njoj mogu lako 
učiti i samouci, koji treba da uče ovako: najprije valja glasno proči-
tati jednu rečenicu esperantskog teksta, zatim potražiti i naučiti ne-
poznate riječi, koje su protumačene iza esperantskog teksta, a tada 



prevesti rečenicu: nakon što je tako preveden cijeli jedan dio espe-
rantskog teksta označen jednim rimskim brojem, treba proučiti gra-
matička razjašnjenja sadržana pod istim rimskim brojem, a tada pri-
jeći na slijedeći dio esperantskog teksta sve do kraja lekcije, i konač-
no rečenice, koje se nalaze na kraju lekcije prevesti na esperanto, a 
za tu svrhu može poslužiti hrvatsko-esperantski rječnik na kraju 
knjige. 

Ova je knjiga namijenjena najširim narodnim slojevima sa svr-
hom, da se svakom radnom čovjeku omogući da lako nauči esperanto, 
i zato je sastavljena na najpopularniji način, te ne zahtijeva od uče-
nika nikakvo gramatičko predznanje. 
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LA GVIDPRINCIPOJ DE ĈI TIU LERNOLIBRO 

Iam, en la tempo, kiam Esperanto estis malmulte disvastigita 
kaj havis sensignifan literaturon, la esperantistoj devis multe peni 
por trovi malmultajn kursanojn por la kursoj de Esperanto, kaj por 
allogi la homojn al Esperanto oni devis en la propagando prezentadi 
Esperanton kiel eksterordinare simplan kaj facile ellerneblan dum 
tre mallonga tempo, kaj por ne fortimigi la varbitojn, oni verkis 
etajn, maldikajn vortarojn kaj lemolibrojn. Sed la situacio dum jar-
dekoj senteble ŝanĝiĝis. La Esperanto-movado nombre kaj organize 
plifortiĝis. La Esperanto-literaturo multe riĉiĝis. La utiloj de Espe-
ranto estas jam al multegaj homoj evidentaj. En multaj landoj kaj 
speciale en nia ŝtato la esperantistoj ne plu devas serĉi la kursanojn, 
sed kontraŭe la publiko serĉas Esperanton. Kaj ni ne plu devas pro-
pagandi per maldikaj lerniloj kaj mallongaj kursoj. Nia poresperanta 
laboro povas nuntempe en pli granda proporcio ol antaŭe esti dedi-
ĉata al kvalita pliperfektigado de la esperantistaro. Kaj sen la kva-
lita pliperfektigo ni eĉ ne plu povas iri antaŭen, tiom plie, ĉar ĝin 
postulas la konstante disbranĉiĝanta praktika uzo de Esperanto. Ni 
do bezonas pli kompletajn vortarojn kaj lernolibrojn. Kaj ĉi tiu 
libro celas kontentigi la bezonon de lernolibro pli kompleta ol la 
ĝisnunaj en nia lando. Ĝi celas rompi la tradicion de trimonataj kur-
soj, ĝiaj 34 lecionoj estas ellerneblaj dum minimume ses ĝis ok mo-
natoj. 

Esperanto estas vivanta lingvo, kiu malgraŭ ke ĝia fundamento 
restas netuŝita, konstante kreskas, disbranĉiĝas, pliperfektiĝas. Ĝi 
estas nuntempe pli riĉa, pli preciza ol ĝi estis en la komenco. Sol-
vante multajn konkretajn problemojn la praktiko kreis en Esperanto 
multegajn regulojn, kiujn ne entenas la deksesregula fundamenta 
gramatiko, kaj por kiuj estis necesa 450-paĝa ,,Plena Gramatiko" de 
Kalocsay-Waringhien. Kaj ĉi tiu lemolibro celas prezenti la nunan, 
evoluintan, modernan Esperanton. 

La tasko de ĉi tiu lernolibro estas plejeble kapabligi la lernan-
tojn por praktika, „ĉiutaga" uzo de la lingvo, kaj se la gramatiko 
estas multloke tre detale eksplikita, tiuj eksplikoj celas kontentigi 
nur la postulojn de la praktiko. La purajn, praktike neutilajn teoria-
ĵojn la aŭtoro de la lernolibro klopodis eviti. 

9 



Malgraŭ la detala pritraktado de la gramatiko, la ĉefa atento en 
la lernolibro estas dediĉita ne al la gramatiko, sed al la vortmaterialo, 
al la esperantlingva teksto. La elektado de la instruataj vortradikoj 
estas farita laŭ la principo de plejofteco de vortradikoj. En ĉi tiu 
libro estas uzitaj preskaŭ ĉiuj 600 plej oftaj radikoj, kiujn listigis 
prof. Rudolf Rakuŝa en sia lernolibro „Esperanto za ŝole, tečaje in 
samouke" aperinta en la j. 1951, sed krom ili ankoraŭ multaj aliaj 
radikoj, kies plejan oftecon la aŭtoro konstatis dum sia multjara 
praktika uzo de Esperanto. Ĉi-loke estas necese mencii, ke la scien-
caj rezultoj de la esploroj pri vortofteco, kiuj baziĝas sole sur nom-
brado de la ofteco de radikoj en la Esperanto-literaturo, ne donas 
tute veran bildon de vortofteco en Esperanto, ĉar tiuj esploroj tute 
neglektis la uzon de Esperanto en la parolo kaj korespondado. Espe-
ranto ja ne estas nur lingvo de literaturo kaj gazetaro, sed ankaŭ 
lingvo de korespondado, kaj kvankam estante ankoraŭ plejparte 
skriba lingvo, ĝi tamen estas ankaŭ multe parolata dum la Esperan-
to-kongresoj kaj sennombraj societaj kunvenoj en la tuta Esperantu-
jo, kaj multaj vortoj en la literaturo kaj gazetaro malofte uzataj estas 
tre oftaj en la korespondado kaj parolo. Tiel ekzemple en la listo de 
la plej oftaj 600 radikoj science konstatitaj ne troviĝas vortoj kiel 
meblo, aboni, kelnero, adreso, farti kaj eĉ kurso! La aŭtoro klopodis 
envicigi en la lernolibron plejeble multe da tiaj radikoj de ĉiutaga 
Esperanto. Escepte, por savi alie trafan kaj por la instruado utilan 
frazon, devis, kompreneble, esti uzitaj kelkfoje ankaŭ neoftaj radikoj 
sed tiuj radikoj principe ne plu ripetiĝas en la tekstoj. Same kiel 
estas zorge elektitaj la radikoj en la praktiko plej necesaj, la aŭtoro 
klopodis en la esperantlingvaj tekstoj prezenti plejeble multe da 
frazoj bezonataj en la esperantista vivo (en la korespondado, societaj 
kunvenoj, kongresoj, esperantistaj ekskursoj k. s.). La esperantismo 
kiel aparta socia fenomeno havas siajn specialajn temojn de inter-
parolo kaj korespondado, kiuj tute ne ekzistas ĉe la neesperantistoj 
(kiel ekz. diversaj specialaĵoj de niaj kongresoj kaj de la societa vi-
vo) kiun gravan fakton niaj ĝisnunaj lernolibroj preskaŭ tute mala-
tentis, sed anstataŭ tio multaj el ili detale instruas, kion devas la 
esperantisto paroli, se li venas ekz. en ŝtofvendejon, kvankam pre-
skaŭ nenie ankoraŭ ekzistas esperantistaj ŝtofvendejoj! Niaj lerno-
libroj devas ja kapabligi la esperantistojn unuavice por interrilatado 
kun esperantistoj! 

La instrumetodo de la lernolibro estas jena: ĉiu leciono konsi-
stas el kvar partoj — unue la esperantlingva teksto, due nacilingvaj 
klarigoj de nekonataj vortoj, trie la gramatikaj klarigoj kaj fine la 
hejma tasko de kroatlingvaj frazoj tradukendaj en Esperanton. La 
esperantlingva teksto estas dividita en partojn signitajn per romaj 
ciferoj I, II ktp., en kiuj la frazoj plejparte ne estas sence interligi-
taj. La teksto de ĉiu parto signita per roma cifero estas tiel kunme-
tita, ke en ĝi viciĝas ekzemploj, kiuj ilustras unu aŭ plurajn grama-
tikajn regulojn, kaj por ke la respektiva regulo estu ankoraŭ pli fa-
cile rimarkebla, la partoj de la frazoj, kiuj ilustras la regulojn, estas 
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per pli dikaj literoj presitaj, kaj post tralego de la nomita tekstparto 
granda plimulto de la lernantoj konstatas el la teksto ĉiujn en ĝi 
prezentitajn gramatikaĵojn. Por ĉiu parto de la esperantlingva teksto 
troviĝas en la dua parto de la leciono sub la sama roma cifero klari-
goj de la nekonataj vortoj kaj samtiel en la tria lecionparto la gra-
matikaj klarigoj, kiuj nur plifirmigas kaj kampletigas la gramatikan 
scion, kiun la lernantoj jam akiris tradukinte la esperantlingvan 
tekstparton. La nacilingvaj frazoj tradukendaj esperanten en la hej-
ma tasko estas mallonga ripetado de la vorta kaj gramatika materialo 
de la tuta leciono. 

La esperantlingva teksto en la formo de mallongaj interesaj ar-
tikoloj estus la plej bona solvo de la problemo kiel fari la tekston 
interesa kaj alloga, sed verki tiajn artikoletojn tiel, ke ili servu al 
kontentiga klarigado de la gramatikaj reguloj kaj samtempe estu 
enhave kaj stile interesaj kaj allogaj, estas tre malfacila tasko, kiu 
postulas multege da tempo. Tial la aŭtoro rezignis pri tiaj artikoloj 
kaj restis ĉe la teksto konsistanta el frazoj inter si sence neligitaj, 
ĉaj per tiaj frazoj estas plej facile ilustri la gramatikon. En la tuta 
lernolibro, baze de la supozo, ke ĉiu vorto estas plej facile kompre-
nebla kaj memorebla el la kunteksto, en la esperantlingvaj tekstoj 
estas ĉiu vorto, kiu kiel ekzemplo ilustras ian afikson aŭ gramatikan 
regulon, siaflanke ilustrita kaj sence difinita per tuta frazo kies kon-
sistiga parto ĝi estas. Por laŭeble eviti enuecon de la esperantlingva 
teksto, multe da atento estas dediĉita al la enhavo de tiuj frazoj, kun 
la celo, ke ili veku intereson de la legantoj. Tial en la teksto grand-
nombre troviĝas trafaj proverboj el la ,,Proverbaro" de Zamenhof 
kaj trafaj frazoj el aliaj lernolibroj. Grandan parton de la esperant-
lingva teksto la aŭtoro mem verkis. Inter la frazoj originale verkitaj 
troviĝas multaj frazoj el la ĉiutaga vivo kaj precipe el la esperan-
tista vivo. 

Fine, malgraŭ ke la lernolibro eksplikas multe da gramatika 
materialo, ĝi estas verkita unuavice por la vasta publiko, ne pose-
danta grandan gramatikan konon, ĉar tiu publiko ja plej multe bezo-
nas Esperanton. Pro tio la frazoj de la esperantlingva teksto estas 
komence tre simplaj kaj nur laŭgrade ili komplikiĝas. La plej gravaj 
vorttradikoj multege ripetiĝas por esti senpene memorigitaj. En la 
komencaj lecionoj troviĝas multaj frazoj tiel kunmetitaj, ke la in-
struisto povas multajn vortradikojn instrui per montrado de objektoj 
(ekz. la frazoj „Ĝi estas fenestro", ,,Ĝi estas forno", „La ŝranko es-
tas bruna"), kio faciligas la lernadon de la vortoj, kaj por eviti, ke 
la novaj radikoj ne tro amasiĝu en la komencaj lecionoj, en ili estas 
uzitaj multaj internaciaj, al ĉiu nia eĉ neklera homo konataj radikoj 
(ekz. meblo, lampo, elektro, moderna, papero). En la lecionoj de la 
tuta lernolibro estas ĉiuj gramatikaĵoj kaj afiksoj por granda pli-
multo de la homoj nepre diveneblaj el la esperantlingva teksto. En 
la listo de novaj vortoj estas nacilingve tradukitaj ne nur novaj vort-
radikoj, sed ankaŭ ĉiuj vortoj formitaj per novaj ankoraŭ nelerni-
taj afiksoj kaj vortoj enhavantaj ankoraŭ nelernitajn gramatikajn 

■ • 
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elementojn. Por ke la gramatiko estu plejeble facile lernebla, la gra-
matikaj klarigoj havas en sia komenco ekzemplojn prenitajn el 1a 
antaŭa esperantlingva teksto kaj tradukitajn nacilingven, post kiuj 
sekvas la konkludoj: la gramatikaj reguloj nacilingve eksplikitaj kaj 
akompanataj per klarigoj de ĉiuj uzitaj elementaj gramatikaj ter-
minoj. 

La ĉefa celo de ĉi tiu lernolibro estas: doni multe da vortara kaj 
gramatika materialo en laŭeble plej populara maniero. Sed ĉi lerno-
libro celas iom kontentigi ankaŭ la scisoifon de tiuj personoj, kiuj 
deziras ekscii pri Esperanto iom pli ol necesas por la ĉiutaga konver-
sacio kaj korespondado. Al ili estas dediĉitaj la notoj („Bilješke") en 
la gramatikaj klarigoj, presitaj etlitere kaj ne instruataj en la kursoj. 

La materialo de ĉi tiu libro estas parte originale verkita kaj par-
te prenita el la „Plena gramatiko" de Kalocsay-Waringhien kaj el la 
konataj kroatlingvaj lernolibroj de D-ro Dušan Maruzzi kaj D-ro Ivo 
Lapenna, kaj en ĝi estas, precipe en la komencaj lecionoj, multe apli-
kataj la metodprincipoj de Andreo Cseh. 

La verkinto konscias, ke li nur parte plenumis la suprajn al si 
starigitajn gvindprincipojn, kaj li estos kontenta, se li sukcesis, ver-
kinte ĉi tiun libron, fari almenaŭ paŝon antaŭen en la evoluigo de 1a 
Esperanto-instruado. 
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UVOD 

OPĆENITA PRAVILA PRAVOPISA I IZGOVORA 

1. Esperantska abeceda neznatno se razlikuje od hrvatske 
i sastoji se iz 28 slova (glasova): a, b, c, ĉ, (=č), d, e, f, g, ĝ, 
(=đ), h, ĥ, (oštri, haknuti h), i, j, ĵ, (=ž), k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ (=š), 
t, u, ŭ, (kratko u), v, z. 

Slovo ŭ izgovara se kao sasvim kratko u, a piše se samo iza a, e, 
o, dakle aŭ, eŭ, oŭ. 

Esperantski pravopis je fonetički, t. j. čita se onako, kako se piše. 
I u esperantu su riječi složene od slogova, a slogovi od glasova. 

Glasovi se dijele na vokale (ili samoglasnike) i konsonante (ili su-
glasnike). Vokali su: a, e, i, o, u, a ostali su glasovi konsonanti (glas 
ŭ se radi svoje kratkoće ubraja među konsonante). Svaka riječ ima 
toliko slogova, koliko u njoj ima vokala. 

2. Naglasak je u esperantu uvijek na predzadnjem slogu. 
Čitajte glasno (predzadnji slog je naglašen i d o n e k l e pro-

dužen): va-go-no, a-dre-so, a-dvo-ka-to, vi-no, po-ŝto, fil-mo, di-na-
mi-to, ĉo-ko-la-do, ĵur-na-lo, ra-di-o, na-ci-o, ge-o-gra-fi-o, in-ĝe-ni-
e-ro, in-te-li-gen-ta, ma-ŝi-no, har-mo-ni-o, ĥa-o-so, ĉar-la-ta-no, 
ĵar-go-no, fab-ri-ki, e-le-gan-ta, ne-gli-ĝo, e-ho. 

Tako zvani dvoglasi aŭ, eŭ, oŭ izgovaraju se ne kao dva sloga, 
nego kao jedan slog, na pr. aŭ-to-mo-bi-lo, Eŭ-ro-po, poŭ-po. Budu-
ći da je ŭ sasvim kratak (radi čega ga i ne smatramo vokalom), to 
on nikad ne može biti naglašen, te naglasak pada na a, e ili o, koji 
se pred njim nalazi. Na to treba dobro pripaziti, da bi se ispravno 
naglasile riječi, u kojima se dvoglasi aŭ, eŭ ili oŭ nalaze u predzad-
njem slogu. Ne smiju se dakle riječi kao paŭzo, taŭro, aplaŭdo, 
ĵaŭdo, feŭdo, poŭpo naglasiti pa-u-zo, la-u-ro, ap-la-u-do„ ĵa-u-do, 
fe-u-do, po-u-po (što mnogi često čine rastežući još onaj u, uslijed 
toga, što naš jezik ne pozna takvih dvoglasnika), nego treba nagla-
siti: paŭzo, laŭro, aplaŭdo, ĵaŭdo, feŭdo, poŭpo. 
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Nadalje treba dobro pripaziti, kako se naglašuju riječi, koje se 
svršuju na aŭ, na pr. kontraŭ, adiaŭ, morgaŭ, ankoraŭ, hieraŭ. Bu-
dući da je aŭ jedan slog, a ne dva, a aŭ se u tim riječima nalazi na 
kraju riječi, to ne može biti naglašen aŭ kao zadnji slog, nego se 
mora naglasiti slog, koji je pred njim. Ne smije se dakle naglašivati 
kon-tra-u, a-di-a-u, mor-ga-u, an-ko-ra-u, hi-e-ra-u (kako to čine 
mnogi iz razloga gore navedenih), nego treba naglasiti predzadnji 
slog, dakle: kon-traŭ, a-di-aŭ, mor-gaŭ, an-ko-raŭ, hi-e-raŭ. 
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PRVA LEKCIJA 

I. Ĝi estas tabulo. Ĝi estas fenestro. Ĝi estas forno. Kio estas 
ĝi? Ĝi estas lampo, muro, tablo, kreto, ŝranko, papero, fingro. 

II. Elektra lampo. Moderna meblo. Inteligenta studento. Elegan-
ganta aŭtomobilo. Nigra tabulo. 

La tabulo estas nigra. La muro estas blanka. Kia estas la kreto? 
La kreto estas ankaŭ blanka. Kia estas la ŝranko? La ŝranko estas 
bruna. Kio estas ĝi? Ĝi estas seĝo. Kia estas la seĝo? La seĝo estaa 
ankaŭ bruna. Kio estas ĝi? Ĝi estas lampo. Kia lampo estas ĝi? 
Ĝi estas elektra lampo. Kio estas ĝi? Ĝi estas papero. Kia papero 
ĝi estas? Ĝi estas blanka papero. 

III. La rozo estas floro. La rozo estas bela floro. La ŝranko estas 
meblo. Kio estas la tablo? La tablo estas ankaŭ meblo. La hundo 
estas besto. Kio estas la kato? La kato estas ankaŭ besto. La kreto 
estas objekto. La meblo estas ankaŭ objekto. Kio estas Esperanto? 
Esperanto estas lingvo. La ĉokolado estas dolĉa. Kia estas la sukero? 
La sukero estas ankaŭ dolĉa. Kia floro estas la lilio? La lilio estas 
blanka floro. Kia lingvo estas Esperanto? Esperanto estas internacia 
lingvo. 

IV. Unu fenestro. Du fenestroj. Unu kreto, du kretoj, tri kretoj. 
Kvar muroj. Kvin fingroj. Unu blanka kreto, du blankaj kretoj. Tri 
elektraj lampoj. La rozo kaj lilio estas floroj. La hundo kaj kato 
estas bestoj. La ŝranko kaj tablo estas modernaj mebloj. Kiaj objek-
toj estas la kreto kaj la papero? La kreto kaj la papero estas 
blankaj objektoj. Kiaj estas la muroj? La muroj estas ankaŭ blankaj. 
Kiaj estas la lampoj? La lampoj estas elektraj. Kiaj estas la ŝranko 
kaj la seĝo? La ŝranko kaj la seĝo estas brunaj. 

RIJEČI — VORTOJ 

(Riječi su poredane redom, kojim jedna za drugom prvi put 
dolaze u tekstu.) 

I. ĝi to, ono tabulo ploča 
estas je, su fenestro prozor 
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forno peć 
kio što 
lampo svjetiljka 
muro zid 
tablo stol 
kreto kreda 
ŝranko ormar 
papero papir 
fingro prst 

II. elektra električni 
moderna moderan 
meblo komad pokućstva 
inteligenta inteligentan 
studento student 
eleganta elegantan 
aŭtomobilo automobil 
nigra crn 
la (ne prevodi se na 

hrvatski) 
blanka bijel 
kia kakav, -va, -vo 
ankaŭ takoder 

bruna smeđ 
seĝo stolac 

III. rozo ruža 
bela lijep 
floro cvijet 
hundo pas 
besto životinja 
kato mačka 
objekto predmet 
lingvo jezik 
ĉokolado čokolada 
dolĉa sladak 
sukero šećer 
lilio ljiljan 
internacia međunarodni 

IV. unu jedan 
fenestroj prozori (-j je na-

stavak množine) 
du dva 
tri tri 
kvar četiri 
kvin pet 
kaj i 

GRAMATIČKA I DRUGA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Tablo, fenestro, forno, lampo, kreto su i m e n i c e . Ime-
nice su riječi, kojima se imenuju predmeti, osobe, svojstva, stanja 
i t. d. Ove imenice se nalaze u n o m i n a t i v u (1. padežu). Nomi-
nativ je padež, koji odgovara na pitanje t k o ? za živa bića ili š t o ? 
z a stvari. S v e i m e n i c e s e u e s p e r a n t u s v r š a v a j u 
u n o m i n a t i v u (prvom padežu) j e d n i n e na o . 

II. 2. Elektra, moderna, eleganta, inteligenta, nigra, blanka su 
p r i d j e v i. Pridjevi su riječi, koje se pridijevaju imenicama, a 
označuju kakav je koji predmet ili od čega je ili čiji je. S v i p r i-
d j e v i u e s p e r a n t u s v r š a v a j u s e u n o m i n a t i v u 
j e d n i n e n a a, te imaju isti oblik za sva tri roda, pa tako na pr. 
nigra znači:crn, crna, crno. 

3. L a lampo, l a tablo. Riječca la je t. zv. član. Član postoji u 
mnogim jezicima (kao na pr. u njemačkom, francuskom, engleskom), 
pa tako i u esperantu, dok ga u hrvatskom jeziku nema. Član je u 
esperantu samo jedan za muški i ženski rod, te odgovara njemačkom 
d e r, d i e, d a s, francuskom 1 a, 1 e i t. d. Član la znači otprilike 
t a j, t a, t o, ali se nikad ne prevodi na hrv. jezik, a upotrebljava 
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se, k a d s e g o v o r i o p o z n a t o j i l i o d r e đ e n o j 
s t v a r i. 

III. 4. La rozo estas floro. U ovakvim i sličnim rečenicama član 
la ima značenje s v a k i (svaka ruža je cvijet), ali budući da se član 
la ne prevodi na hrv. to se navedena rečenica mora prevesti: R u ž a 
j e c v i j e t. Ovakvi primjeri pokazuju, da se član la rabi i onda, 
k a d s e o n e k o j s t v a r i g o v o r i o p ć e n i t o . 

Početnici ne treba mnogo da razbijaju glavu o upotrebi člana. 
Neka se drže pravila, da je bolje ne upotrebiti ga, ako sumnjamo, 
je li potreban, negoli upotrijebiti ga suvišno. 

IV. 5. Kretoj krede blankaj bijele 
lampoj svjetiljke elektraj električne 
kiaj (objektoj)? kakvi (predmeti)? 
kiaj (lampoj)? kakve (svjetiljke)? 

Kia je upitna pridjevna zamjenica. 
Kako se vidi iz gornjih primjera, n a s t a v k o m j kod ime-

nica, pridjeva i pridjevnih zamjenica o z n a č u j e se m n o ž i n a . 

6. Blanka kreto bijela kreda 
kia objekto? kakav predmet? 
Blankaj kretoj bijele krede 
kiaj objektoj? kakvi predmeti? 

U gornjim primjerima vidimo, da su pridjev blanka i upitna 
pridj. zamjenica kia onda, u jednini, kad je njihova imenica u jed-
nini (blanka kreto, kia objekto?) odnosno tada u množini, kad je 
njihova imenica u množini (blankaj kretoj, kiaj objektoj?). Prema 
tomu dakle, ako je imenica u jednini ili u množini, mora i njezin 
pridjev odnosno pridjevna zamjenica, koja se odnosi na pridjev, 
stajati u jednini odnosno u množini, ili drugim riječima, kako se to 
u gramatici kaže: p r i d j e v i p r i d j e v n a z a m j e n i c a se 
u e s p e r a n t u (kao i u hrv.) s l a ž u s i m e n i c o m u b r o -
j u. Ako se na pr. govori o kredama (kretoj), pa se hoće kazati, da 
su one bijele, ne može se reći blanka kretoj, nego, budući da je ime-
nica kreto u množini, mora biti u množini i pridjev, koji se na nju 
odnosi, mora dakle biti: blankaj kretoj. 

ZADAĆA (TASKO) 

1. Što je to? To je stol. 2. Kakav je zid? Zid je bijel. 3. Kakav 
je papir? Papir je također bijel. 4. Ovo je crna ploča. 5. Stolac je 
komad pokućstva. 6. Mačka je životinja. 7. Čokolada je smeđa i 
slatka. 8. Ljiljan i ruža su lijepi cvjetovi. 9. Sećer i čokolada su 
slatki predmeti. 10. Zid i kreda su bijeli. 
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DRUGA LEKCIJA 

I. Mi estas1 lernanto. Vi estas instruisto. Li estas oficisto. ŝi 
estas oficistino. Ĝi estas infano. Ĝi estas tabulo. Ĝi estas hundo. 
Ni estas lernantoj. Vi estas laboristoj. Ili estas soldatoj. Kio estas 
mi? Vi estas lernanto. Kio estas vi? Mi estas instruisto. Kio estas 
li? Li estas advokato. Kio estas ĝi? Ĝi estas fingro. Ĝi estas kato. 
Kia instruisto estas li? Li estas moderna instruisto. Kia estas ŝi? ŝi 
estas bela kaj eleganta. Kiaj estas ili? Ili estas inteligentaj. Ni estas 
esperantistoj. 

II. Ĉu li estas esperantisto? Jes. Li estas esperantisto. Ĉu la 
ĉevalo estas besto? Jes. La ĉevalo estas besto. Ĉu vi estas oficisto? Ne, 
mi ne estas oficisto, sed mi estas tajloro. Ĉu ĝi estas tabulo? Ne, ĝi 
ne estas tabulo, sed ĝi estas forno. Ĉu li estas tajloro? Ne, li ne estas 
tajloro, sed li estas razisto. Ĉu ŝi estas oficistino? Ne, ŝi ne estas ofi-
cistino, sed ŝi estas lernantino. Ĉu la tabulo estas blanka? Ne, la ta-
bulo ne estas blanka, sed ĝi estas nigra. Kio estas ĝi? Ĝi estas libro. 
Ĉu la libro estas nigra? Ne, la libro ne estas nigra, sed ĝi estas ruĝa. 
Kia estas la kajero, ĉu ĝi estas ruĝa? Ne, la kajero ne estas ruĝa, sed 
ĝi estas verda. Kia estas la ĉielo, ĉu ĝi estas verda? Ne, la ĉielo ne 
estas verda, sed ĝi estas blua. 

III. La libro estas sur la tablo. Kie estas la seĝo? La seĝo estas 
sub la tablo. Sur kio estas la tablo? La tablo estas sur la planko. Kie 
estas ni? Ni estas en la ĉambro. Kie estas la kreto? La kreto estas en 
la mano. En kio estas la libroj? La libroj estas en la ŝranko. Kie estas 
la instruisto? La instruisto estas ĉe la fenestro. Kie estas la aŭtomo-
bilo? La aŭtomobilo estas sur strato. 

IV. Mi sidas sur seĝo. Ankaŭ2 vi sidas sur seĝo. Li ne sidas, sed 
li staras. Li staras ĉe la fenestro. Ni lernas kaj vi ankaŭ lernas. Ili 
ne lernas, sed ili promenas en la parko. Ĉu vi sidas? Jes, mi sidas. 
Sur kio vi sidas? Mi sidas sur seĝo. Kie vi sidas? Mi sidas en la 
ĉambro, ĉe tablo. Ni sidas ĉe tabloj. 

1 Estas znači ne samo: j e, j e s u , nego i: jesam (sam), jesi (si), jesmo 
(smo), jeste (ste), jesu (su). 

2 Ankaŭ znači ne samo takoder, nego i i (i u značenju također), 
te se sa i večinom i prevodi na hrv. 
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Ĉu la instruisto staras? Ne, li ne staras, sed li promenas. Ĉu la 
oficistino staras? Ne, ŝi ne staras, sed ŝi sidas ĉe la tablo kaj lernas. 
Ĉu la lampo sidas? Ne, ĝi ne sidas, sed ĝi pendas. Sur la muro pen-
das bildo. Ĉu vi promenas? Ne, ni sidas, kaj3 ili promenas. Kiu sidas? 
Mi sidas. Kiu staras ĉe la tabulo? La lernanto staras ĉe la tabulo. 
Kiu sidas ĉe tablo? Ŝi sidas ĉe tablo. Kiu promenas en la ĉambro? 
La instruisto promenas en la ĉambro. Kiu promenas en la parko? La 
infanoj promenas en la parko. Kio staras sur la planko? La tablo 
staras sur la planko. Kio pendas sub la plafono? Sub la plafono pen-
das lampo. Kia lampo pendas? La elektra lampo pendas. Kia kreto 
estas en la mano? En la mano estas blanka kreto. Aŭtomobilo vetu-
ras sur strato. Kiu sidas en la aŭtomobilo? En la aŭtomobilo sidas 
ŝoforo. Kie pendas la bildo? La bildo pendas sur la muro. 

V. Li estas laca, kaj li deziras sidi. Ŝi deziras promeni. Ili ne de-
ziras lerni. Ĉu vi deziras promeni? Mi ne povas promeni, mi devas 
lerni. Ĉu vi deziras veturi en aŭtomobilo? 

RIJEČI — VORTOJ 

I. mi ja 
lernanto učenik 
vi vi, ti 
instruisto učitelj 
li on 
oficisto činovnik 
ŝi ona 
oficistino činovnica 
infano dijete 
ni mi 
laboristo radnik 
ili oni 
soldato vojnik 
advokato odvjetnik 

II. ĉu je li? da li? zar? 
jes jest, da 
ĉevalo konj 
ne ne 
sed nego 
tajloro krojač 
razisto brijač 
lernantino učenica 
libro knjiga 
ruĝa crven 
kajero teka, bilježnica 
verda zelen 

ĉielo nebo 
blua plav 

III. sur na 
kie gdje 
sub pod, ispod 
planko pod (u sobi) 
en u 
ĉambro soba 
mano ruka (najdonji dio 

ruke) 
ĉe kod 
aŭtomobilo automobil 
strato ulica 

IV. sidas sjedim, sjediš, sjedi, 
sjedimo, sjedite, sjede. 

staras stojim, stojiš i t. d. 
lernas učim, učiš i t. d. 
promenas šećem, šećeš i t. d. 
parko park 
pendas visi 
bildo slika 
kiu tko 
plafono strop 
veturas vozim (se), 

voziš (se) i t. d. 
ŝoforo šofer 

3 Kaj znači ne samo: i, nego i: a, pa, te. 
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1. Mi estas ja sam 
2. Vi estas ti si 
3. Li estas on je 

Ŝi estas ona je 
Ĝi estas ono, to, 

ovo je 

1. Ni estas mi smo 
2. Vi estas vi ste 
3. Ili estas oni, one, 

ona su 

II. 5. Ĉu je upitna riječca, koja stoji na početku upitnih rečenica 
(ukoliko one ne počinju drugim upitnim riječima kao na pr. kio što, 
kia kakav, i t. d.) i znači je li, da li, zar. 

6. Riječcom jes (jest, da) izražavamo potvrđivanje, a riječcom 
ne (ne) niječemo, poričemo. 

V. laca umoran 
deziras želim, želiš, i t. d. 
sidi sjediti 
promeni šetati 

lerni učiti 
povas mogu, možeš i t. d. 
devas moram, moraš i t. d 
veturi voziti (se) 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Lične zamjenice u esperantu jesu: 

J e d n i n a 
1. mi ja 
2. vi (ci) ti 
3. li on 

ŝi ona 
ĝi on, ona, ono 

M n o ž i n a 
1. ni mi 
2. vi vi 
3. ili oni, one, ona 

2. Umjesto zamjenice ci (=ti) u esperantu se obično i u jednini 
upotrebljava vi, pa čak i u najintimnijem razgovoru, na pr. među 
prijateljima, među mužem i ženom, roditeljima i djecom i t. d. 
Ci je gotovo posve nestao iz upotrebe. 

3. Li označuje o s o b u muškog roda, ŝi osobu ženskog roda, a 
ĝi se odnosi ili na osobe, o kojima se govori općenito, bez obzira na 
spol (na pr. dijete, čovjek, osoba, pri čemu se ne namjerava označiti 
spol) ili se odnosi na s t v a r i ili ž i v o t i n j e (kamen, posuda, 
šaptanje, olovo, sat, dvorište, kukac, mačka) bez obzira na gramatički 
rod tih imenica u hrv. jeziku. Prema tomu li i ŝi upotrebljava se samo 
za ljude, da se odredi spol. 

4. Sadašnje vrijeme glagola esti (biti): 



Ovo je sadašnje vrijeme glagola sidi (sjediti). Glagoli su riječi, 
kojima se označuje neka radnja ili stanje, na pr. učiti, šetati, sjediti. 
U e s p e r a n t u g l a g o l i u s a d a š n j e m v r e m e n u i m a -
j u n a s t a v a k -as, k o j i j e j e d n a k u s v i m l i c i m a j e d -
n i n e i m n o ž i n e . 

10. B i l j e š k a . Budući da u esperantu, za razliku od hrv. jezika, glagoli 
imaju isti nastavak za sva lica jednine i množine, to nikad glagol ne može biti 
bez zamjenice. Na pr. ne može se reći „Sidas" u značenju „Mi sjedimo", jer nam 
oblik sidas još ne kaže tko sjedi. 

11. Dobro zapamtite: kiu tko, kio što, kia kakav. 
V. 12. Sidi sjediti, promeni šetati, stari stajati, lerni učiti, esti 

biti. 
S v i g l a g o l i u e s p e r a n t u i m a j u u n e o d r e đ e -

n o m o b l i k u i 1 i i n f i n i t i v u n a s t a v a k i . 

TASKO 

1. Ja sam radnik. 2. Mi smo učenici. 3. On je učitelj. 4. Ona je 
činovnica. 5. Ti si dijete. 6. Jeste li vi krojač? Ne, ja nisam krojač, 
nego sam činovnik. 7. Je li stol crven? Ne, stol nije crven, nego je 
smeđ. 8. Što je na stolu? Na stolu je knjiga. 9. Na čemu sjede uče-
nici i učenice? Oni sjede na stolcima. 10.I (=ankaŭ) mi želimo šetati. 
11. Ona sjedi kod stola i uči. 

III. 8. Sur tablo na s t o 1 u, sub tablo pod s t o 1 o m, en ĉam-
bro u s o b i, ĉe fenestro kod p r o z o r a. 

Riječi sur, sub, en, ĉe su prijedlozi. Prijedlozi su riječi, koje 
stoje pred imenicama, a izriču različite odnose među riječima u re-
čenici. U 1. lekciji smo učili, da se imenica, kad se svršava na o na-
lazi u prvom padežu ili nominativu. Iz gornjih primjera se vidi, da 
se imenice tablo, ĉambro, fenestro nalaze u nominativu bez obzira, 
koji prijedlog pred njima stoji, dok se te imenice u hrvatskom nala-
ze u raznim padežima. Pravilo je, da u esperantu imenica iza svih 
prijedloga stoji u nominativu ili kako se gramatički kaže: u E s p e-
r a n t u s e s v i p r i j e d l o z i s l a ž u s n o m i n a t i v o m . 

IV. 9. Mi sidas sjedim 
Vi sidas sjediš 
Li, ŝi, ĝi sidas 

(on, ona, ono) sjedi 

Ni sidas sjedimo 
Vi sidas sjedite 
lli sidas sjede 

1. Mi ne estas nisam 
2. Vi ne estas nisi 
3. Li, ŝi, ĝi ne estas — 

(on, ona, ono) nije 

Ni ne estas nismo 
Vi ne estas niste 
Ili ne estas nisu 

7. Riječca ne, metnuta pred pomoćni glagol esti, izražava niječne 
oblike sadašnjeg vremena tog glagola: 
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TREĆA LEKCIJA 

I. Kio estas sur la tablo? Sur la tablo kuŝas paperoj. Kiaj pape-
roj kuŝas sur la tablo? Sur la tablo kuŝas blanka kaj verda paperoj. 
Kiaj krajonoj kuŝas sur la kajero? Sur la kajero kuŝas nigra kaj ru-
ĝa krajonoj. Kiaj objektoj staras en la ĉambro? En la ĉambro staras 
nigraj tabulo kaj forno kaj brunaj ŝranko kaj tablo. 

II. Mur-o. Forn-o. Blank-a. Ruĝ-a. Promen-i. Star-i. Est-i. Blu-a 
ĉiel-o. Blank-a-j mur-o-j. La ĉokolad-o est-as brun-a. La seĝ-o 
star-as sub la tabl-o. La infan-o-j lud-as en la park-o. 

III. Mia libro estas nova. Miaj manoj estas sur la kajero. Via 
ĉambro estas granda kaj bela. Viaj fingroj estas longaj. Lia familio 
estas en la teatro. Liaj libroj kuŝas en la ŝranko. Ŝia nomo estas Ma-
ria. Ŝiaj okuloj estas bluaj, kaj ŝiaj haroj estas blondaj. Nia kurso 
estas interesa. Niaj profesioj estas diversaj. Ilia tekniko estas primi-
tiva. Iliaj infanoj estas inteligentaj. 

IV. La krajono estas longa, kaj la kreto estas mallonga. La ĉe-
valo estas granda besto, kaj la kato estas malgranda besto. La forno 
estas varma, kaj la muro estas malvarma. Ili estas bonaj turistoj, sed 
malbonaj lernantoj. En nia ĉambro estas novaj kaj malnovaj mebloj. 
Sur la strato iras multaj homoj: belaj kaj malbelaj, bonaj kaj mal-
bonaj, junaj kaj maljunaj, fortaj kaj malfortaj, riĉaj kaj malriĉaj. 
Petro kaj Johano estas amikoj. La kato kaj la hundo estas malami-
koj. 

V. Kiu laboras en via oficejo? En mia oficejo laboras unu ofi-
cisto kaj unu oficistino. En la ĉambro lernas lernantnoj kaj lernant-
inoj. En la granda fabriko laboras multaj laboristoj kai laboristinoj. 
Petro estas knabo kaj Maria estas knabino. Petro kaj Maria estas 
frato kaj fratino. Mia patro estas laboristo kaj mia patrino estas taj-
lorino. En nia korto estas hundo1, kato kaj katino, unu koko kaj mul-
taj kokinoj. En la stalo estas ĉevaloj kaj ĉevalinoj, bovoj kaj bovinoj. 

VI. Mia patro kaj mia patrino estas miaj gepatroj. La lernantoj 
kaj la lernantinoj estas gelernantoj. Amiko kaj amikino estas ge-

1 Ne: u n u h u n d o . Neodređenag člana nema u esperantu. 
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amikoj. Kamarado Petro kaj kamaradino Elza estas bonaj gekama-
radoj. Sinjoroj kaj sinjorinoj estas gesinjoroj. La esperantistoj kaj 
la esperantistinoj estas geesperantistoj. 

VORTOJ 

I. kuŝi ležati 
krajono olovka 

II. ludi igrati se 
III. mia moj 

nova nov 
via tvoj, vaš 
lia njegov 
familio obitelj 
granda velik 
longa dugačak 
teatro kazalište, pozorište 
ŝia njezin 
nomo ime 
okulo oko 
haro vlas 
blonda plav (kosa) 
nia naš 
kurso tečaj 
profesio zanimanje 
interesa zanimljiv 
diversa različit 
ilia njihov 
primitiva primitivan, 

priprost 

IV. mallonga kratak 
malgranda malen 
varma topao 
malvarma hladan 
malbona loš, zao 
malnova star (ono, što 

nije novo) 

iri ići 
multa mnogi 
homo čovjek 
malbela ružan 
juna mlad 
maljuna star 
forta jak 
malforta slab 
riĉa bogat 
malriĉa siromašan 
Johano Ivan 
amiko prijatelj 
malamiko neprijatelj 

V. labori raditi 
laboristino radnica 
oficejo ured 
knabino djevojka 
knabo dječak, mladić 
frato brat 
fratino sestra 
patro otac, 
patrino majka 
tajlorino krojačica 
korto dvorište 
katino mačka 
koko kokot, pijetao 
kokino kokoš 
stalo staja 
ĉevalino kobila 
bovo govedo (muško), vol 
bovino krava 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Blanka kaj verda paperoj 
Nigraj tabulo kaj forno 

bijeli i zeleni papir 
crna ploča i peć 

U prvoj lekciji (IV-5) kazali smo, da se u esperantu pridjev 
slaže s imenicom u broju, što znači, da jednina odnosno množina 
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pridjeva ovisi o tom, nalazi li se njegova imenica u jednini ili mno-
žini. Gornji primjeri nisu u protuslovlju s tim pravilom. U tim 
primjerima radi se o skraćenom izražavanju. Umjesto blanka pape-
ro kaj verda papero kaže se kraće blanka kaj verda paperoj. Mora 
biti množina paperoj, jer se radi o dva papira. Isto tako se umjesto 
nigra tabulo kaj nigra forno skraćeno kaže nigraj tabulo kaj forno. 
Množina nigraj pokazuje nam, da se radi o dva crna predmeta, da 
su crni predmeti u množini. U hrv. kao i u mnogim drugim jezicima 
su u ovakvim slučajevima i imenica i pridjev u jednini. 

II. 2. Mur-o. Blank-a. Promen-i. Infan-o-j lud-as en la park-o. 
Riječi rastavljene crticom pokazuju. da se u esperantu riječi 

sastoje večinom iz više dijelova. Temeljni dio riječi je k o r i j e n 
(radiko), na pr. mur-, blank-, infan-, lud-. Korijenu se dodaju gra-
matički n a s t a v c i , pa tako nastaju imenice, pridjevi, glagoli, 
jednina, množina, razna vremena i t. d. 

Ima, međutim, u esperantu riječi, koje se mogu upotrebiti bez 
ikakvog gramatičkog nastavka, kao na pr. sub, en, kaj, ankaŭ, unu, 
du, tri i t. d. 

III. 3. mia moj, moja moje nia naš, naša, naše 
via (cia) tvoj, tvoja, via vaš, vaša, vaše 

tvoje 
lia njegov, njegova, ilia njihov, njihova, njihovo 

njegovo 
ŝia njezin, njezina, 

njezino 
ĝia njegov, -a, -o, 

njezin, -a, -o 
Ove riječi su p o s v o j n e z a m j e n i c e , koje se u espe-

rantu prave tako, da se ličnim zamjenicama doda nastavak -a. 

IV. 4. longa dugačak mallongra kratak 
juna mlad maljuna star 
bona dobar malbona zao, loš 

Kako vidimo iz gornjih primjera, riječica mal-, kad se nalazi 
pred korijenom riječi, izražava i z r a v n u s u p r o t n o s t , od 
onoga, što označuje korijen riječi: long-a dugačak, mal-long-a kratak. 

Takve r i j ečce , koje se meću p r e d k o r i j e n r i j e č i , t e 
pomoću kojih se na taj način stvaraju nove riječi, riječi s posve no-
vim značenjem. nazivaju se p r e f i k s i . Mal- je dakle prefiks, 
koji izražava izravnu suprotnost. 

5. B i l j e š k a. Za razliku od prefiksa mal-, riječica ne upotrebljena 
kao prefiks, ne označuje izravnu suprotnost;, nego samo negaciju, nijekanje 
onoga, što označuje korijen riječi. Bona dobar, nebona, nevaljao, malbona 
zao. Bela lijep, nebela nelijep, malbela ružan. Longa dug, nelonga nedug, 
mallonga kratak. 
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Esperantski prefiks ne- se dakle prevodi na hrv. takodjer sa n e-. No 
kako u hrv, prefiks n e- ima u nekim riječima i značenje esperantskog p re -
fiksa mal-. to moramo katkad esperantske riječi sa mal- prevesti na hrv. 
sa n e ; na pr. malmorala nemora lan . 

V. 6. oficisto činovnik oficistino činovnica 
frato brat fratino sestra 
bovo vol bovino krava 

Iz gornjih primjera vidimo da riječca -in- dodana iza korijena 
riječi označuje p r i r o d n i (ne gramatički) ž e n s k i s p o l : 
frat-o, brat frat-in-o sestra. 

Takve riječce, koje se dodaju iza korijena riječi, te pomoću ko-
jih se na taj način stvaraju nove riječi, zovu se s u f i k s i . Sufiks 
-in- označuje dakle ženski spol. 

Prefiksi i sufiksi zovu se jednim imenom a f i k s i. 
VI. 7. patro kaj patrino = gepatroj = roditelji 

amiko kaj amikino = geamikoj = prijatelj i prijateljica 
lernantoj kaj lernantinoj = gelernantoj = učenici 

i učenice 
Gornji primjeri pokazuju, da p r e f i k s ge- o z n a č u j e 

d v i j e i l i v i š e o s o b a o b a j u s p o l o v a , a dodaje s e ime-
nici, koja označuje muški spol. Imenice s prefiksom ge- stoje uvijek 
u množini. 

ZADAĆA 

1. Gdje su knjige? Knjige su na stolu. 2. Kakve knjige leže na 
stolu? Na stolu leže crvena i zelena knjiga. 3. Na plavoj bilježnici le-
že bijela kreda i papir. 4. Kakva je tvoja soba? Moja soba nije velika. 
5. Kakva je njezina kosa? Njezina kosa je smeđa. 6. U našem ormaru 
leže različite zanimljive knjige. 7. Njihova soba je mala i hladna, i u 
njoj je staro pokućstvo. 8. Moja prijateljica je radnica u velikoj tvor-
nici. 

25 



ČETVRTA LEKCIJA 

I. La lampo sur tablo estas tabla lampo. La meblo en la ĉambro 
estas ĉambra meblo. Kata muziko. La lampo lumas. En la ĉambro 
estas lumo. La ĉambro estas luma. En nia koridoro estas mallumo. 
Nia koridoro estas malluma. La infanoj ludas. Infana ludo. La muroj 
estas blankaj: la muroj blankas. La rozo estas ruĝa: la rozo ruĝas. 
La ĉielo bluas. Ŝi laboras ĉe la kaso. Ŝia laboro estas facila. 

II. Kio estas la koko? La koko estas birdo. La najtingalo estas 
ankaŭ birdo. La najtingalo kantas bele. Kiel kantas la koko? La 
koko kantas malbele. Kia estas lia aŭtomobilo? Lia aŭtomobilo estas 
rapida. Kiel veturas lia aŭtomobilo? Lia aŭtomobilo veturas rapide. 
Kiu estas malrapida? La maljunaj homoj estas malrapidaj. Kiel iras 
la maljunaj homoj? Ili iras malrapide. Vi parolas rapide. Kiel prog-
resas via laboro? Ĝi progresas bone. Kia estas nia ĉambro? Nia ĉam-
bro estas varma kaj luma. Kiel estas en nia ĉambro? En nia ĉambro 
estas varme kaj lume. Kie estas malvarme? Sur la strato estas mal-
varme. En nia teatro estas ankaŭ malgranda salono. La teatra salo-
no estas agrabla. Agrable estas sidi en ĝi. En ĝi bele muzikas la 
orkestro. Kiel vi fartas? Mi fartas bone. 

III. La patrino amas la filon. La patrinon amas la filo. Kiu 
amas? La patrino amas. Kiun amas ŝi? ŝi amas la filon. Mi legas 
libron. Kiu legas? Mi legas. Kion vi legas? Mi legas libron. Ĉu vi. 
parolas Esperanton? Mia amiko skribas leteron. Kiu skribas? Mia 
amiko skribas. Kion li skribas? Leteron. Kion vi lernas? Mi lernas 
Esperanton. La instruisto tenas ruĝan libron. Kian krajonon vi te-
nas? Mi tenas longan krajonon. Kian lingvon vi lernas? Ni lernas 
internacian lingvon. Maria havas bluajn okulojn. Kiajn harojn ŝi 
havas? Ŝi havas blondajn harojn. Kiajn harojn havas Jozefo? Li 
havas brunajn harojn. Li amas ŝin. Lin amas ŝi. Ĉu vi konas min? 
Mi ne konas vin. Ni vidas ilin, sed ili ne vidas nin. Ĉu vi konas la 
francan lingvon? Mi ne konas ĝin. Ĉu vi havas mian libron? Mi ha-
vas vian kaj lian librojn. La instruisto legas niajn taskojn. Ĉu vi 
deziras vidi iliajn kajerojn? 

La infano amas la patrinon kaj ŝatas ĉokoladon. Petro amas 
Marian kaj ŝatas vinon. La knabinoj ŝatas florojn kaj belajn filmojn. 
Ĉu vi ŝatas promeni? 
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IV. La malgranda kaj tre juna ĉevalo estas ĉevalido. La bovino 
naskas bovidon. La ina1 bovido estas bovidino. La katino naskas 
katidojn. La porkino naskas porkidojn. La kokina ido estas kokido. 
La reĝo kaj reĝino estas gereĝoj; ilia filo estas reĝido kaj ilia filino 
— reĝidino. 

VORTOJ 

I. tabla stolni 
ĉambra sobni 
kata mačji 
lumi svijetliti 
lumo svijetlo 
luma svijetao 
koridoro hodnik 
infana dječji 
ludo igra 
blanki bijeljeti se 
ruĝi crvenjeti se 
blui plaviti se 
kaso blagajna 
laboro rad 
facila lak 

II. birdo ptica 
najtingalo slavuj 
kanti pjevati 
bele lijepo 
kiel kako 
malbele ružno 
rapide brzo 
malrapide polako 
paroli govoriti 
progresi napredovati 
bone dobro 
varme toplo 
lume svijetlo (na pitanje: 

kako?) 
malvarme hladno 
agrabla ugodan 
agrable ugodno 
muziki svirati 
farti osječati se, ćutjeti se 

III. ami ljubiti 
filo sin 
filon sina (u akuzativu 

ili 4. padežu) 

patrinon majku (u aku-
zativu; nastavak -n 
znači akuzativ) 

kiun koga (akuz.) 
legi čitati 
skribi pisati 
letero pismo 
kion što (akuz.) 
teni držati 
kian kakvoga, kakvu, 

kakvo, kakav (akuz.) 
Jozefo Josip 
ŝin nju (akuz.), ju, je 
lin njega (akuz.) 
koni poznati 
min mene 
vin tebe, vas 
vidi vidjeti 
ilin njih 
nin nas 
franca francuski 
ĝin njega, ga (akuz.) 
mian mojega, moju, 

moje, moj 
vian tvojega, tvoju i t. d., 

vašega, vašu i t. d. 
lian njegovog, njegovu 

i t. d. 
ŝian njezinog, njezinu 

i t. d. 
ĝian njegovog, njegovu 

i t. d. 
nian našeg, našu i t. d. 
vian tvojeg, tvoju, vašeg, 

vašu i t. d. 
ilian njihovog, njihovu 

i t. d. 
miajn moje 

1 ina ženski (pridjev od sufiksa -in-). Ino: ženska, ženka 
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viajn tvoje, vaše 
liajn njegove 
ŝiajn njezine 
niajn naše i t. d. 
iliajn njihove 
ŝati cijeniti, voljeti 

(u zn. cijeniti) 
vino vino 

IV. tre vrlo, veoma 
ĉevalido ždrijebe 
naski roditi, oteliti, 

okotiti i t. d. 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

1. 1. Od imenica tablo, ĉambro, kato, infano dobili smo pridjeve 
tabla (stolni), ĉambra (sobni), kata (mačji), infana (dječji). Od gla-
gola lumi dobili smo imenicu lumo (svijetlo), pridjev luma (svijetao), 
od glagola ludi imenicu ludo (igra), od glagola labori imenicu laboro 
(rad, posao). Od pridjeva blanka, ruĝa, blua napravili smo glagole 
blanki (bijeljeti se), ruĝi (crvenjeti se), blui (plaviti se). 

Ovi primjeri pokazuju, kako se u esperantu, gdje god to smi-
sao dopušta, riječi jedne vrste običnom promjenom gramatičkog na-
stavka mogu pretvoriti u riječi druge vrste: lumi, lumo, luma. 

2. B i l j e š k a . Iako se mijenjanjem. gramatičkih nastavaka u esperantu 
mogu riječi jedne vrste pretvarati u druge, ipak svaki korijen riječi ima svoj 
posebni g r a m a t i č k i k a r a k t e r . Tako j e karakter korijena ĉambr- ime-
nički, karakter korijena blank- pridjevni, korijena lum- glagolski, korijena sur 
prijedlozni, te su u svakom esp. rječniku ove riječi napisane s nastavkom, koji 
odgovara njihovu gramatičkom karakteru, dakle: ĉambro, blanka, lumi, i t. d. 
(odnosno bez nastavka, ako za tu vrstu riječi nema nastavka, kao na pr. sur, 
en, ankaŭ, kaj i t. d.) Prema tome se iz esp. rječnika može saznati, da li je 
temeljni gramatički karakter nekog korijena imenički. pridjevni ili glagolski. 

II. 3. Bele lijepo, bone dobro, varme toplo, agrable ugodno. 
Ove riječi s nastavkom -e su prilozi, jer odgovaraju na pitanje 

k a k o? (kiel?). P r i l o z i se u e s p e r a n t u s v r š a v a j u 
n a -e. 

4. Dobro zapamtite: kiu tko, kio što, kia kakav, kie gdje, kiel 
kako. 

III. 5. La patrino amas la filon: Majka ljubi sina. 
La patrinon amas la filo: Majku ljubi sin. 
La instruisto tenas libron: Učitelj drži knjigu. 

Kiun? Koga? — Filon sina. Patrinon majku. 
Kion? Što — Libron knjigu. 

Nastavkom -n označuje se u esperantu a k u z a t i v (4. padež), 
koji odgovara na pitanje k o g a ? za živa bića ili š t o ? za stvari. 

bovido tele 
ina ženski (sufiksu -in-

dodan pridjevni na-
stavak -a) 

katido maće 
porko svinja (muška) 
porkido praščić 
ido mlado od životinje 
kokido pile 
reĝo kralj 
reĝido kraljević 
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U hrv. jeziku je često akuzativ jednak nominativu, te se tek iz 
smisla rečenice može razabrati, radi li se o nominativu ili akuzativu. 
Na pr. imenica papir glasi jednako i u nominativu i u akuzativu. U 
rečenici „Ovo je papir" „papir" je u nominativu, a u rečenici „Ja 
držim papir" „papir" je u akuzativu. U esperantu akuzativ nikad ne 
može biti jednak nominativu, jer se akuzativ označuje nastavkom 
-n pa prema tomu u esperantu prva rečenica glasi „Ĝi estas papero", 
a druga rečenica „Mi tenas paperon". U hrv. je i upitna zamjenica 
š t o ? jednaka u nominativu i akuzativu (Š t o je ovo? Š t o držiš?), 
no u esperantu i ta upitna zamjenica (kao i druge slične) mora biti 
u akuzativu, ako je u akuzativu imenica, koja na to pitanje odgovara, 
pa će prema tomu prvo pitanje glasiti „Kio estas ĝi?", a drugo pitanje 
„Kion vi tenas?" 

Akuzativ se upotrebljava uz glagole, s kojih radnja prelazi na 
n e k o g a ili n e š t o , dakle uz p r e l a z n e g l a g o l e , koji od-
govaraju na pitanje k o g a? ili š t o? Na pr. K o g a 1 j u b i maj-
ka? Majka ljubi sina (La patrino amas la filon). 

Glagoli, koji ne odgovaraju na pitanje k o g a ? ili š to? zovu 
se n e p r e l a z n i i uz njih ne može stajati akuzativ. Ne može se 
na pr. pitati: „Koga sjediš?" i odgovor ne može glasiti: „Sjedim sto-
lac", nego se kaže „Sjedim na stolcu". (Isto tako se ni u esperantu 
ne kaže: Mi sidas seĝon, nego: Mi sidas sur seĝo). 

U esperantu postoje samo dva padežna oblika: nominativ i aku-
zativ. Ostali hrv. padeži opisuju se prijedlozima, kako ćemo poslije 
vidjeti. 

6. Mi tenas longan krajonon: Držim dugu olovku. Kian krajo-
non? kakvu olovku? Longran krajonon: dugu olovku. 

Mi tenas lian krajonon: Držim njegovu olovku. Kian krajonon? 
Longan krajonon. Lian krajonon. Kia krajono estas en la mano? Lon-
ga krajono. Lia krajono. 

Iz gornjih primjera vidimo slijedeće: Ako je imenica u akuza-
tivu, onda i pridjev i zamjenica, koji tu imenicu dopunjuju, moraju 
stajati u akuzativu, a ako je imenica u nominativu, onda njezin pri-
djev i zamjenica moraju stajati u nominativu, ili drugim riječima: U 
e s p e r a n t u s e p r i d j e v i z a m j e n i c a s l a ž u s i m e -
n i c o m ne samo u broju, nego i u p a d e ž u . 

7. Ŝi havas bluajn okulojn. Ona ima plave oči. Kiajn okulojn? 
Kakve oči? Bluajn okulojn. Plave oči. La instruisto legas niajn tas-
kojn. 

Budući da se pridjev i zamjenica slažu sa svojom imenicom i u 
broju i padežu, jasno je, da, ako je imenica u akuzativu množine, 
moraju u akuzativu množine biti i njezin pridjev odnosno zamjenica. 

8. La infano amas la patrinon. Dijete ljubi majku. 
La infano ŝatas ĉokoladon. Dijete voli čokoladu. 
La infano ŝatas promeni. Dijete voli šetati. 
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Razlika izmedju ami i ŝati je slijedeća: ami znači voljeti, ljubiti 
s r c e m, a ŝati voljeti, cijeniti ćutilima (jezikom, očima, ušima i t. d.), 
uživati u nečemu. 

IV. 9. ĉevalido ždrijebe 
katido mače 
reĝido kraljević 
bovina ido mlado od krave 

Sufiks -id- označuje m l a d o (na pr. ĉevalido ždrijebe) ili po-
tomka, na pr. La hebreoj estas izraelidoj: Hebreji su Izraelićani (po-
tomci Izraela). I od tog sufiksa napravljena imenica ido znači mlado, 
potomak. 

TASKO 

1. Materinska ljubav je velika. 2. Teško je raditi u hladnoj sobi. 
3. Ja imam zanimljivu knjigu. 4. Govori li on esperanto? 5. Tko 
šeće po (en) sobi? Učitelj šeće. 6. Što je u njegovoj ruci? On drži cr-
venu olovku u ruci. 7. Što vi pišete? Pišem dugački list. 8. Poznate 
li vi njega? Jest, ja poznam našeg novog učenika. 9. Gdje je vaš pri-
jatelj? On radi u uredu. 10. Kakav jezik je esperanto? On je lak 
jezik. 11. Kakvu glazbu volite? Volim modernu glazbu. 12. Kakve 
knjige čitate? Čitam esperantske knjige. 13. Kako napreduje vaš 
tečaj? On napreduje brzo. 
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PETA LEKCIJA 

I. Kion faras la instruisto? La instruisto promenas de la tabulo 
al la fenestro kaj de la fenestro al la tabulo. Kion mi faras? Mi por-
tas la seĝon de la muro al la tablo. La aŭtobuso venas de Maribor 
kaj iras al Zagreb. Mi iras al mia kolego. La birdo flugas de arbo al 
arbo. La papilio flugas de floro al floro. 

Mi laboras de mateno ĝis vespero. La varmon nia tero ricevas 
de la suno. Nia ĉambro havas altajn fenestrojn. La fenestroj de nia 
ĉambro estas altaj. Esperanto havas simplan kaj facilan gramatikon. 
La gramatiko de Esperanto estas simpla kaj facila. 

La instruisto havas ruĝan krajonon. La krajono de la instruisto 
estas ruĝa. De kiu1 estas la krajono: kies1 estas la krajono? La kra-
jono estas de la instruisto. Kies krajono estas ruĝa? La krajono de 
la instruisto estas ruĝa. Petro havas novan ĉapelon. Kies ĉapelo estas 
nova? La ĉapelo de Petro estas nova. Kies okuloj estas bluaj? La oku-
loj de Elza estas bluaj. 

La gelernantoj donas la taskojn al la instruisto. Al kiu ili donas 
la taskojn? Al la instruisto. Iliaj taskoj estaj bonaj. Kies taskoj estas 
bonaj? Iliaj taskoj. La taskoj plaĉas al la instruisto. Al kiu plaĉas la 
taskoj? Al la instruisto. La instruisto diras al la gelernantoj: „Mi es-
tas tre kontenta. Mi gratulas al vi. Mi dankas al vi." Al kiu dankas 
la instruisto? Li dankas al la lernantoj. Petro havas ĉapelon: la ĉapelo 
apartenas al Petro. La instruisto havas ruĝan krajonon: la ruĝa kra-
jono apartenas al la instruisto. La ĉapelo de Petro estas bela kaj ĝi 
plaĉas al ni. Mi skribas leteron al germana esperantisto. 

Mi salutas vin! Mi donas al vi mian manon. Mi deziras al vi bo-
nan tagon! Boman tagon! Mi deziras al vi bonan matenon! Bonan ma-
tenon! Bonan vesperon! Bonan apetiton! Bonan sanon! Sanon! Bo-
nan nokton! Adiaŭ! Bonan amuzon! Ĝis la revido! 

II. Li estas ŝia edzo kaj ŝi estas lia edzino. Ili estas geedzoj. Ŝia 
patro estas al li bopatro kaj ŝia patrino estas al li bopatrino. Ŝiaj 
gepatroj estas al li bogepatroj. Liaj patro kaj patrino estas al ŝi bo-
patro kaj bopatrino, bogepatroj. Liaj frato kaj fratino estas al ŝi bo-

1 Dobro zapamtite: kiu, kio, kia, kie, kiel, kies. 
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frato kaj bofratino, kaj ŝiaj frato kaj fratino estas al li bofrato kaj 
bofratino. Al ŝiaj gepatroj li estas bofilo, kaj al liaj gepatroj ŝi estas 
bofilino. Liaj parencoj estas al ŝi kaj ŝiaj parencoj al li — boparen-
coj. 

III. La ĉambro havas pordon, kaj la forno havas pordeton. Osi-
jek estas urbo, kaj Čakovec estas urbeto. La urbo havas domojn, kaj 
la vilaĝo havas dometojn. La malgranda vilaĝo estas vilaĝeto, kaj la 
malgranda strato — strateto. La infano havas manetojn. 

Nia forno estas varma, kaj la muro ĉe la forno estas nur varm-
eta. La sango estas ruĝa, kaj la vespera ĉielo estas ruĝeta. Ŝi ne estas 
bela, sed beleta ŝi estas. Dum la nokto la homoj dormas en la lito. 
Dum la kurso de Esperanto la malbonaj lernantoj dormetas sur la 
seĝoj. La homoj sidas en la teatro. En la teatro estas amuze. La sce-
no estas tre komika, kaj la homoj ridas. La malgranda infano, la 
infaneto, ne ridas, sed nur ridetas. 

Mia ĉambro estas malgranda: ĝi estas eta. 

VORTOJ 

fari činiti 
de od 
al k, prema 
porti nositi 
veni doći 
flugi letjeti 
arbo drvo 
papilio leptir 
mateno jutro 
ĝis do 
vespero večer 
tero zemlja 
ricevi dobiti 
suno sunce 
alta visok 
simpla jednostavan 
kies čiji 
ĉapelo šešir 
doni dati 
plaĉi sviđati se 
diri reći, kazati (zapamtite 

razliku: paroli govoriti, 
diri reći, kazati) 

kontenta zadovoljan 
gratuli čestitati 
danki zahvaliti 
aparteni pripadati 
germano Nijemac 

saluti pozdraviti 
tago dan 
nokto noć 
adiaŭ zbogom 
amuzi zabavljati 
revido ponovno viđenje; 

Ĝis la revido doviđenja 

II. edzo muž, suprug 
bopatro tast, svekar 
bofrato šurjak, šogor 
bofilo zet 
parenco rođak 
boparenco rođak po tazbini 

III. pordo vrata 
pordeto vratašca 
urbo grad 
urbeto gradić 
domo kuća 
vilaĝo selo 
dometo kućica 
vilaĝeto seoce 
maneto ručica 
nur samo 
varmeta mlak 
sango krv 
ruĝeta crvenkast 
beleta ljepušan 
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dum za vrijeme komika komičan, smiješan 
dormi spavati ridi smijati se 
lito krevet infaneto djetešce 
dormeti drijemati rideti smiješiti se 
sceno prizor . eta malen 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. La instruisto iras d e la tabulo: Učitelj ide od ploĉče. 
Mi laboras d e mateno: Radim od jutra. 
La varmon nia tero ricevas d e la suno; Toplinu nača zem-

lja dobiva o d sunca. 
Iz gornjih primjera se vidi, da se prijedlog de prevodi sa od, 

kad označuje m j e s t o , s kojeg se polazi, v r i j e m e , od kojeg 
nešto traje, p o d r i j e t l o i sl. 

2. La fenestroj d e nia ĉambro: prozori n a š e s o b e . 
La gramatiko d e Esperanto: gramatika e s p e r a n t a . 

Ne kaže se: prozori od naše sobe, gramatika od esperanta, 
nego: prozori naše sobe, gramatika esperanta. U ovim primjerima 
je „naše sobe" i „esperanta" kao i u primjerima „od ploče", „od ju-
tra", „od sunca" drugi padež ili genitiv (na pitanje: od koga?, od če-
ga? koga? čega?). U primjerima „naše sobe" i „esperanta" taj geni-
tiv označuje p r i p a d n o s t i u hrv. se izrazuje bez prijedloga od, 
te se u takvim, a i u mnogim drugim slučajevima, de ne prevodi, a 
imenica i pridjev, pred kojima se nalazi de, prevode se na hrv. geni-
tivom bez od. 

3. La krajono d e la instruisto estas ruĝa: U č i t e l j e v a olov-
ka je crvena. 

La ĉapelo d e Petro estas nova: P e t r o v šešir je nov. 
U ovim slučajevima, u kojima de označuje nečiji p o s j e d na 

pitanje kies? čiji? de se takodjer ne prevodi na hrv., nego se imenica, 
pred kojom se u esperantu nalazi prijedlog de, prevodi na hrv. po-
svojnim pridjevom: učiteljev, Petrov, bratov, sestrin i t. d. 

4. Mi iras a l mia amiko: Idem k prijatelju. 
La instruisto iras al la tabulo: Učitelj ide k ploči (prema 

ploči). 
U ovim slučajevima, u kojima prijedlog al označuje približa-

vanje nečemu, gibanje u nekom smjeru, prevodi se sa k, prema. 
5. La lernantoj donas la taskojn a l la instruisto: Učenici daju 

zadaće u č i t e l j u . 
La taskoj plaĉas al la instruisto: Zadaće se sviđaju u č i t e 1 j u. 
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La ĉapelo apartenas al Petro: Šešir pripada P e t r u . 
Mi gratulas a l vi; Čestitam v a m. 

U ovim primjerima prijedlog al se ne prevodi hrv. prijedlogom 
k, nego samo trećim padežom ili dativom bez prijedloga k: učitelju, 
Petru, vama i t. d. U esperantu se prema tomu dativ izrazuje prijed-
logom al. 

6. B i l j e š k a . U esperantu neki glagoli zahtijevaju iza sebe prijedlog 
al, ili drugim riječima, zahtijevaju objekt u dativu, kao na pr. plaĉi, apar-
teni, gratuli itd. 

7. Mi deziras bonan tagon! Želim dobar dan. 
Bonan tagon! Dobar dan! 

Kako se vidi iz gornjih primjera, pozdrav „Bonan tagon!" je za-
pravo skračena rečenica „Mi deziras bonan tagon!" te se zato „Bo-
nan tagon" nalazi u akuzativu. 

II. 8. bopatro tast, svekar 
bopatrino punica, svekrva 
bofrato šurjak 
bofilo zet 

Gornji primjeri pokazuju, da se prefiksom bo- označuju osobe, 
koje su u srodstvu po tazbini (po ženidbi ili udaji). 

III. 9. pordo vrata pordeto vratašca 
urbo grad urbeto gradić 
varma topao varmeta mlak 
bela lijep beleta ljepušan 
ruĝa crven ruĝeta crvenkast 
dormi spavati dormeti drijemati 
ridi smijati se rideti smiješiti se. 

Sufiks -et- označuje u m a n j e n j e (na pr. pordeto vratašca) 
ili o s l a b l j e n j e (na pr. varmeta mlak, rideti smiješiti se) pojma, 
koji je sadržan u korijenu riječi. 

Sufiks -et- upotrijebljen samostalno kao pridjev (eta) znači: ma-
len. 

18. B i l j e š k a . a) Sufiks -et- upotrebljava se katkad i kao prefiks u 
prenesenom smislu, na pr. etburĝo malograđanin (to nije građanin niskog 
stasa, nego građanin sitnog ekonomskog položaja), etanima malodušan. 

b) Sufiks et se još upotrebljava i u riječima od milja, na pr. patreto 
tatica, patrineto mamica, okuletoj očice. 

TASKO 

1. Što ja činim? Vi idete od vrata k ormaru. 2. Ulice našeg gra-
dića nisu dugačke, a kuće su u njemu niske. 3. Čija knjiga leži na 
stolu? Na stolu leži učeničina knjiga. 4. Ja vam dajem novu olovku. 
Ja vam zahvaljujem. 5. Ja vas pozdravljam i želim vam dobru za-
bavu. 6. Njegov tast i punica su bogati ljudi. 7. Zidovi naše sobe su 
zelenkasti. 8. Komu pišete? Pišem list rođakinji. 

34 



ŠESTA LEKCIJA 

I. Kiu estas li? Li estas Paŭlo Petrić. Kio estas li? Li estas labo-
risto. Kiu staras ĉe la tabulo? Ĉe la tabulo staras la instruisto. Kio 
kuŝas sur la tablo? Sur la tablo kuŝas libro. Al kiu vi skribas? Mi 
skribas al mia amiko. Kion vi skribas? Mi skribas leteron. Kiun vi 
atendas? Mi atendas mian kolegon. Kion vi atendas? Mi atendas aŭ-
tobuson. Kio estas la temo de via konversacio? Pri kio1 temas? Pri 
kio vi parolas? 

Kio estas la rozo? La rozo estas floro. Kiu2 floro estas blanka? 
La lilio estas blanka. Kiu lernanto ne havas la kajeron? La nova ler-
nanto ne havas la kajeron. Kiuj lampoj bone lumas? La elektraj lam-
poj. Kiun krajonon vi deziras? Kiujn lingvojn vi parolas? 

La libro, kiu kuŝas sur la tablo, apartenas al la instruisto. La 
krajono, kiun la instruisto tenas en la mano, estas ruĝa. Mi bone 
komprenas, kion vi diras. Ĝi estas muziko, kia al mi plaĉas. La loko, 
kie mi sidas, estas ĉe la fenestro. La esperantisto, al kiu mi skribas, 
estas franco. La temoj, pri kiuj ni korespondas, estas tre diversaj. 

II. Sur la seĝo la homoj sidas: sur la seĝo oni sidas. En la parko 
la homoj promenas: en la parko oni promenas. En la lito oni dormas. 
Oni devas labori. Oni diras, ke Parizo estas bela urbo. Oni faras, kion 
oni povas. Oni devas esti diligenta. 

III. Petro havas fortajn manojn: Petro estas knabo kun fortaj 
manoj. Elvira estas knabino kun bluaj okuloj. Zagreb estas urbo kun 
multaj belaj stratoj kaj placoj. La azeno estas besto kun longaj ore-
loj, kaj la elefanto besto kun longa nazo. Mi promenas kaj konver-
sacias kun la gelernantoj de nia kurso. Kun kiu3 vi korespondas? Mi 
korespondas kun multaj esperantistoj. La instruisto staras kun kreto 
en la mano. 

La instruisto skribas per kreto. La homoj laboras per la manoj. 
La elefanto „laboras" per la nazo. La eskimoj kisas ne per la buŝo, 
sed per la nazo. Per la krajono kaj plumo oni skribas. Per la okuloj 
oni vidas kaj rigardas. Per la oreloj oni aŭdas kaj aŭskultas. Kion 

1 pri kio o čemu. 
2 Kiu znači ne samo t k o , nego i k o j i ; kiun — kojega, kiujn — koje itd. 
3 K u n kiu s kim. 
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oni faras per la piedoj? Per la piedoj oni iras. Per kio4 oni dancas? 
Per la piedoj oni ankaŭ dancas. Ĉu vi ŝatas danci? Per kio oni paro-
las? Oni parolas per la lango en la buŝo. Kion oni faras per la ĉapelo 
kaj ĉapo? Per la ĉapelo kaj ĉapo oni salutas. Kion ni faras per la 
buŝo? Per la buŝo ni manĝas kaj trinkas. 

IV. Kiu estas nia amiko? La amiko estas la persono, kiu amas 
nin. La amikoj estas feliĉo. Kio estas la rozo? La rozo estas floro. 
La rozoj estas floroj. De kiu ni ricevas helpon? La helpo venas de 
la amiko, de la amikoj. De kio5 venas agrabla odoro? Agrabla odoro 
venas de la rozo, de la rozoj. Al kiu oni devas esti fidela? Al la ami-
ko, al la amikoj. Al kio similas la bela knabino? Al la rozo. La kna-
binoj similas al la rozoj. Kiun ni devas ami? La amikon, la amikojn. 
Kion la knabino serĉas en ĝardeno? En ĝardeno la knabino serĉas 
rozon, rozojn. Kara amiko, mi skribas al vi longan leteron. Amikoj, 
vi devas esti miaj gastoj! Ho rozo, vi estas simbolo de la amo! Ho 
rozoj! Pri kiu ni bele parolas? Pri la amiko, pri la amikoj. Pri kio ni 
nun parolas? Pri la rozo, pri la rozoj. Kun kiu ni ŝatas esti en societo? 
Kun la amiko, kun la amikoj. Kun kio la knabino iras el la ĝardeno? 
Kun rozo, kun rozoj. Per kiu6 ni povas eviti malbonan situacion? Per 
la amiko, per la amikoj. Per kio la knabino ornamas la bruston? Per 
rozo, per rozoj. 

V. Granda pordo estas pordego. La ĉambro havas pordon. La 
domo kaj la korto havas pordegon. Dubrovnik estas urbo, kaj Zagreb 
estas urbego. La homo havas buŝon. La porko, ĉevalo kaj hundo ha-
vas buŝegon. Sur la fingroj de la homo estas ungoj, kaj la kato havas 
ungegojn. 

La koncertoj de nia simfonia orkestro estas tre, tre belaj: ili estas 
belegaj. En Afriko estas tre, tre varme: en Afriko estas varmege. 
Novjorko estas tre granda urbo: Novjorko estas grandega urbo. La 
libro, kiun mi legas, estas bonega. La aeroplano flugas rapidege. 

Mi treege ŝatas sporton. Mi ege deziras viziti la internacian 
kongreson de Esperanto. 

VORTOJ 

I. Paŭlo Pavao konversacio konverzacija, 
atendi čekati razgovor 
temo tema, ono o čemu se pri o 

govori kompreni razumjeti 
manĝi jesti loko mjesto 
Pri kio temas? O čemu se korespondi dopisivati se 

radi? O čemu je govor? 
4 Per kio čime 
5 De kio od čega 
8 Per kiu kime, pomoću koga 
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II. Oni bezlična zamjenica, ko-
ja se prevodi sa: se, lju-
di, čovjek 

devi morati 
ke da (veznik) 
povi moći 
diligenta marljiv 

III. kun s, sa 
placo trg 
azeno magarac 
orelo uho 
elefanto slon 
nazo nos 
per: ne prevodi se na hrv., 

nego se imenica i pridjev, 
pred kojim se nalazi per, 
prevodi imenicom i pri-
djevom u 7. padežu (in-
strumentalu) 

eskimo Eskim (narod na 
sjeveru Evrope) 

kisi poljubiti, ljubiti 
buŝo usta 
plumo pero 
rigardi gledati 
aŭdi čuti 
aŭskulti slušati 
piedo noga (samo donji dio 

noge, stopalo) 
danci plesati 
lango jezik (u ustima) 
ĉapo kapa 
manĝi jesti 
trinki piti 

IV. persono osoba 
feliĉa sretan 
helpi pomoći 
odori mirisati 
fidela vjeran 
simila sličan 
serĉi tražiti 
ĝardeno vrt 
kara drag 
gasto gost 
ho! oh, o! 
simbolo simbol, znamenje 
nun sada 
societo društvo 
el iz 
eviti izbjeći, izbjegavati 
ornami kititi, resiti 
brusto prsa, grudi 

V. pordego kapija, kućna vrata 
urbego velegrad 
buŝego gubica 
ungo nokat 
ungego pandža 
simfonio simfonija, vrst gla-

zbenog komada 
belega divan, krasan 
varmege vruće 
Novjorko New York 

(Njujork) 
grandega golem, ogroman 
bonega izvrstan 
rapidege silnom brzinom 
treege jako, silno 
ege silno 
viziti pohoditi, posjetiti 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Kiu estas? Tko je on? 
K i u staras ĉe la tabulo? T k o stoji kod ploče? 
Al kiu vi skribas? K o m u pišeš (pišete)? 
Kiun vi atendas? K o g a čekate? 
Kio estas li? Što je on? (Ova rečenica zapravo znači: 

što je njegovo z a n i m a n j e ? ) 
Kio kuŝas sur la tablo? Što leži na stolu? 
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K i o n vi skribas? Š t o pišete? 
Pri kio vi parolas? O č e m u govorite? 

Ovi primjeri jasno pokazuju razliku značenja zamjenica kiu i 
kio. Kiu znači: t k o (osoba), a kio: što (stvar). 

2. Kiu floro? K o j i cvijet? 
K i u lernanto? K o j i uĉenik? 

Iz ovih se primjera vidi, da kiu znači ne samo t k o , nego i 
k o j i , da dakle označuje ne samo o s o b u , nego i o d r e đ e n u 
s t v a r . 

3. B i 1 j e š k a. 
La libro k i u kuŝas sur la tablo: Knjiga, k o j a leži na stolu. 

Mi komprenas, k i o n vi diras: Ja razumijem, što vi kažete. 
Ĝi estas muziko, k i a al mi plaĉas: To je glazba, k a k v a mi se 

sviđa. 
La loko, k i e mi sidas: Mjesto, g d j e sjedim. 

Kako se iz gornjega vidi, k i u, k i o, k i a, k i e i t. d. nisu samo upit-
ae , nego i odnosne zamjenice, t. j. zamjenice, koje se u zavisnoj rečenici 
odnose na neku riječ u glavnoj rečenici. 

II. 4. Sur la seĝo oni sidas: Na stolcu l j u d i sjede. 
Na stolcu s j e d i m o. 
Na stolcu s e sjedi. 

O ni diras . . . : Kaže s e, ljudi kažu . . . 
Zamjenica oni je t. zv. bezlična zamjenica (kao u njem. ,,man", 

franc. „on", engl. „one"). Ta se zamjenica upotrebljava, kad se ne 
zna ili ne želi kazati, tko obavlja radnju označenu glagolom, te se 
samo općenito izražava, da se ta radnja obavlja. U hrv. ta zamjenica 
ne postoji, a prevodi se sa: l j u d i , č o v j e k , s e, m i , a naj-
češće sa s e. 

5. B i l j e š k a . Uz o n i se može upotrebiti jednina ili množina: Oni 
devas esti diligenta ili Oni devas esti diligentaj, ali je bolje upotrebiti jedninu. 

III. 6. La instruisto staras kun kreto en la mano: Učitelj stoji s 
k r e d o m u ruci 
La instruisto skribas p e r kreto: Učitelj piše k r e d o m. 
Kun kreto; s kredom 
Per kreto: kredom 
Mi promenas kun amiko: Sećem s p r i j a t e l j e m . 
Mi salutas per la mano: Pozdravljam r u k o m . 

Prijedlog kun označuje, da netko nešto ima, ili označuje za-
jednicu nečega ili društvo nekoga s nečim, a prevodi se našim 
prijedlogom s, sa: kun kreto s kredom. 

Prijedlog per označuje s r e d s t v o , kojim se nešto radi, ko-
jim se netko služi, te se na hrv. ne p r e v o d i , nego se imenica, 
pred kojom se u esperantu nalazi per, prevodi na hrv. 7. padežem 
ili instrumentalom bez prijedloga: per kreto kredom. 
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IV. 7. 
1. Kiu? tko? amiko prijatelj 
2. De kiu? od koga? de amiko 

od prijatelja 
3. Al kiu komu? al amiko prija-

telju 
4. Kiun? koga? amikon prijatelja 
5. amiko! prijatelju! 
6. Pri kiu? o komu? pri amiko 

o prijatelju 
7. Kun kiu? s kim? kun amiko 

s prijateljem 
Per kiu? kime? per amiko 
prijateljem 

amikoj prijatelji 

de amikoj od prijatelja 

al amikoj prijateljima 
amikojn prijatelje 
amikoj! prijatelji! 

pri amikoj o prijateljima 

kun amikoj s prijateljima 
per amikoj prijateljima 

1. Kio? ŝto? rozo ruža 
2. De kio? od čega? de rozo od ruže 
3. Al kio? čemu? al rozo ruži 
4. Kion? što? rozon ružu 
5. rozo! ružo! 
6. Pri kio? o čemu? pri rozo o ruži 
7. Kun kio? s čim kun rozo s ru-

žom 
Per kio? ĉime? per rozo ruzom 

rozoj ruže 
de rozoj od ruža 
al rozoj ružama 
rozojn ruže 
rozoj! ruže! 
pri rozoj o ružama 

kun rozoj s ružama 
per rozoj ružama 

Gornji primjeri pokazuju, kako se u esperantu izražava sedam 
hrv. padeža. Esperanto, kako se vidi, imade zapravo samo dva pa-
deža: nominativ (1. padež) i akuzativ (4. padež), a svi ostali padeži 
opisuju se u esperantu nominativom uz prijedlog. 

V. 8. Pordo vrata 
urbo grad 
ungo nokat 
bela lijep 
varme toplo 
granda velik 

pordego kapija 
urbego velegrad 
ungego pandža 
belega krasan 
varmege vruće 
grandega ogroman 

Sufiks eg označuje u v e ć a n j e (na pr. urbego velegrad) ili 
p o j a č a n j e (na pr. varmega vruč) pojma, koji je sadržan u kori-
jenu riječi. 

Riječi stvorene pomoću sufiksa eg većinom se prevode na hrv. 
posebnom riječju (na pr. ungo nokat, ungego pandža), jer označuju 
posebni pojam, a ne obično stupnjevanje: varma topao, tre varma 
vrlo topao, varmega vruć. 

Sufiks eg upotrebljen samostalno kao pridjev (ega) znači: go-
lem, silan. 
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9. B i l j e š k a . Sufiks eg često se ne može doslovno prevesti 
na hrv., pa se mora opisati: rapidege vrlo brzo, ruĝega jako crven. 

TASKO 

1. Koje jezike govorite? 2. Tema, o kojoj vi govorite, vrlo je 
interesantna. 3. S kim se želite dopisivati? Želim se dopisivati s 
njemačkim esperantistima. 4. Kredom se piše po (sur) ploči. 5 Gle-
daju, a ne vide i slušaju, a ne čuju. 6. U velegradu se mogu vidjeti 
mnoge krasne kuće. 7. Iz našeg vrta dolazi ugodan miris ruža. 8. 
Ugodno je sjediti u društvu dobrih prijatelja. 
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SEDMA LEKCIJA 

I. La tablo, sur kiu oni skribas, estas skribtablo. La forno, sur 
kiu oni kuiras, estas kuirforno. La horloĝo sur muro estas murhor-
loĝo. La horloĝo en poŝo estas poŝhorloĝo. La horloĝo, kiu vekas nin, 
estas vekhorloĝo. La tuko por la nazo estas naztuko. La tuko, kiun 
oni portas sur la kapo, estas kaptuko. La homo kun bona koro estas 
bonkora. La homo kun bona humoro estas bonhumora, kaj kun mal-
bona humoro — malbonhumora. La skribo de mano estas manskribo. 
Ĉu vi havas klaran manskribon? La tago, en kiu oni laboras, estas 
labortago. La laboro de unu tago estas taglaboro. La maŝino, per 
kiu oni skribas, estas skribmaŝino. La skribo, kiun oni faras per ma-
ŝino, estas maŝinskribo. Mia poŝhorloĝo estas en horloĝpoŝo. La 
libro, el kiu oni lernas, estas lernolibro. La tuko sur la tablo estas 
tablotuko. La ŝranko por libroj estas libroŝranko. La maŝino, per 
kiu oni kudras, estas kudromaŝino. 

II. La ŝranko staras sur la planko, kaj la libroj estas en la ŝran-
ko. La tabulo staras sub la bildo, kaj la bildo pendas super la tabulo. 
La seĝo de la instruisto staras ĉe la tablo. Kie estas la ŝranko? La 
ŝranko estas apud la tablo. La tabulo staras antaŭ la muro, kaj la 
muro estas malantaŭ la tabulo: post la tabulo. La tabulo staras inter 
la fenestro kaj la tablo de la instruisto. La nazo estas inter la okuloj. 
La aŭtomobilo ne veturas en la ĉambro, sed sur la strato: 
La aŭtomobilo estas ekster la ĉambro. Jeruzalemo ne estas en Eŭ-
ropo, sed ĝi estas ekster Eŭropo. Ĉirkaŭ nia tero estas la aero. Ĉir-
kaŭ la fingro estas ringo. La ŝranko havas antaŭan kaj malantaŭan 
flankon. La ĉambro, kiu estas apud nia ĉambro, estas apuda ĉambro. 
La eksteraj muroj de nia domo estas dikaj. Kiel parolas Esperanton 
la novaj lernantoj? Ili parolas malrapide. Kiel vi komprenas la in-
struiston? La instruisto prelegas klare, kaj ni komprenas lin bone. 
Mi logas kun mia kolego: mia kolego kaj mi loĝas kune. 

Kie kuŝas la libro? La libro kuŝas antaŭ la lemanto: la libro ku-
ŝas antaŭe. Kie sidas la lernantino? Ŝi sidas malantaŭ la lemanto: ŝi 
sidas malantaŭe. Kie staras la aŭtomobilo? La aŭtomobilo staras ek-
ster nia ĉambro: ĝi staras ekstere. En nia parko staras maljuna, dika 
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arbo, kaj ĉirkaŭ la arbo staras benkoj. Kie staras la benkoj? Ili sta-
ras ĉirkaŭe. Kie ni estas? Ni estas en la ĉambro: ni estas ene. 

Kie estas la libro? Ĝi estas sur la tablo: ĝi estas surtable. Kie 
veturas la aŭtomobilo? Ĝi veturas sur strato: ĝi veturas surstrate. 
Kie sidas la lernato? Li sidas ĉetable. Ekster nia lando vivas multaj 
esperantistoj. Kie ili vivas? Ili vivas eksterlande. La domo en kiu ni 
loĝas aŭ parto de la domo, kie ni loĝas, estas nia hejmo. Kie la bonaj 
lernantoj skribas la hejmajn taskojn? La hejmajn taskojn ili skribas 
ĉe la hejmo: ili skribas ĉehejme: ili skribas hejme. Kion vi faras 
hejme? 

III. Kie estas la libro? La libro estas sur la tablo. Mi prenas la 
libron. De kie, mi prenas la libron? Mi prenas la libron de sur la ta-
blo. Kie estas la seĝo? La seĝo estas sub la tablo. De kie mi prenas 
la seĝon? Mi prenas ĝin de sub la tablo. La longa krajono estas en la 
poŝo. De kie mi prenas la longan krajonon? Mi prenas ĝin el la poŝo. 
Mi iras el la ĉambro: mi eliras el la ĉambro. El mia teko mi elprenas 
la librojn. Esperanton oni povas facile ellerni. La esperantajn vor-
tojn oni povas facile elparoli. La seĝo estas el ligno. La domo el lig-
no estas lignodomo. Surfingre oni portas ringon. La ringo estas el 
oro. La dinaro estas mono. El kio estas la mono? La mono estas el 
oro, el arĝento aŭ el papero. 

La kajero ne estas sur la tablo, sed ĝi estas en mia mano. Mi me-
tas la kajeron sur la tablon. Kie estas la seĝo, ĉu ĝi estas sur 
la tablo? La seĝo ne estas sur la tablo, sed ĝi estas apud la tablo. 
Kien mi metas la seĝon? La seĝon mi metas sub la tablon. Kie estas 
la libro? La libron tenas la instruisto. Kien la instruisto metas la li-
bron? La instruisto metas la libron antaŭ la lernanton. Kie estas la 
krajono? La krajono kuŝas sur la tablo. Kion mi faras per la krajo-
no? La krajonon mi prenas de sur la tablo, kaj mi metas ĝin en la 
poŝon. Kien mi metas la krajonon? En la poŝon. Kie estas la instru-
isto? Li estas en la ĉambro. Kie estas nia nova lernanto? La lernanto 
ankoraŭ ne estas en la ĉambro, sed li estas en la koridoro. El la kori-
doro la lernanto venas en la ĉambron, li eniras en la ĉambron. 

Kien vojaĝas via amiko? Li vojaĝas en Amerikon: li vojaĝas 
Amerikon. Kien ŝi veturas? Ŝi veturas Zagrebon. Kien ili vojaĝas? 
Ili vojaĝas Parizon. La homoj eniras en kinon: la homoj eniras ki-
non. 

Kie estas la papero? Ĝi estas surtable. Mi prenas la paperon, kaj 
mi ĵetas ĝin. Kien mi ĵetas ĝin? La paperon mi ĵetas surteren: mi 
ĵetas ĝin teren. Mi volas sidi antaŭe, kaj mi iras antaŭen. Malan-
taŭe pendas mia ĉapelo, kaj mi iras malantaŭen. Mia ĉambro estas 
en la supra etaĝo, ĝi estas supre, kaj mi iras supren. Kie estas la ur-
bodomo kaj la teatro? La urbodomo estas dekstre, kaj la teatro mal-
dekstre. Al la urbodomo vi devas iri dekstren, kaj al la teatro mal-
dekstren. Unu lifto supreniras, kaj unu malsupreniras. De la mateno 
mi ne estas hejme, kaj mi iras hejmen. 
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VORTOJ 

I. skribtablo pisaći stol 
kuiri kuhati 
kuirforno štednjak 
horloĝo sat 
murhorloĝo zidni sat 
poŝo džep 
poŝhorloĝo džepni sat 
veki buditi 
vekhorloĝo budilica 
tuko komad tkanine 
por za 
naztuko rupčić za nos 
kapo glava 
kaptuko rubac za glavu 
koro srce 
bonkora dobroćudan 
humoro raspoloženje 
bonhumora dobro raspolo-

žen, dobre volje 
malbonhumora zlovoljan, 

zle volje 
manskribo rukopis 
klara jasan 
labortago radni dan 
taglaboro dnevni rad 
skribmaŝino pisaći stroi 
maŝinskribo pismo strojem 
lernolibro udžbenik 
tablotuko stolnjak 
libroŝranko ormar za knjige 
kudri ŝivati 
kudromaŝino šivaći stroj 

II. super nad, iznad 
ĉe uz, kod (sasvim blizu ne-

čega) 
apud pokraj (u blizini, u su-

sjedstvu nečega) 
antaŭ pred 
malantaŭ iza 
post iza 
inter među, između 
ekster izvan 
ĉirkaŭe okolo, naokolo 
aero zrak 
ringo prsten 

antaŭa prednji 
flanko strana 
apuda pokrajnji 
ekstera vaniski 
dika debeo 
loĝi stanovati 
kune za.iedno 
prelegi predavati 
antaŭe sprijeda 
malantaŭe otraga 
ekstere vani 
benko klupa 
ĉirkaue okolo, naokolo 
ene unutra 
surtable na stolu 
surstrate na ulici 
ĉetable kod stola 
lando zemlja 
vivi živjeti 
eksterlande u inozemstvu 
parto dio 
hejmo dom (mjesto stalnog 

stanovanja) 
hejme kod kuće 
preni uzeti 
de kie odakle 
de sur sa 
de sub ispod 
eliri izići 
teko taška 
elpreni izvaditi 
ellerni naučiti, izučiti 
ligno drvo (tvar) 
oro zlato 
mono novac 
arĝento srebro 
meti metnuti 
kien kamo 
ankoraŭ još 
vojaĝi putovati 
ĵeti baciti 
surteren na zemlju 
teren na zemlju (skraćeno) 
voli htjeti 
antaŭen naprijed 

III. 
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GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. skribtablo pisaći stol 
kuirfomo štednjak 
vekhorloĝo budilica 

Ovo su s l o ž e n e r i j e ć i , koje se u esperantu prave spaja-
njem dvaju ili više korijena, pri čemu se gramatički završetak prvog 
korijena u pravilu ispušta (na pr. skrib-tablo). 

2. Tablotuko, libroŝranko 
U ovim i sličnim primjerima iznimno se ostavlja i gramatički 

završetak prvog korijena, ako bi se inače složena riječ teško izgova-
rala i ako to zahtijeva blagoglasje. 

3. Labortago radni dan 
taglaboro dnevni rad 

Ovi primjeri pokazuju, da nije svejedno, kako su poredani kori-
jeni, od kojih je riječ složena. Promijeni li se red tih korijena, do-
biva se riječ s posve novim značenjem. Glavni nosilac značenja slo-
žene riječi je korijen, koji se nalazi na kraju, a korijen ili korijeni 
pred njim samo ga pobliže razjašnjuju. Pravilo je složenih riječi u 
esperantu d a s e v a ž n i j i k o r i j e n n a l a z i n a k r a j u . 

4. B i l j e š k a. a) Složenoj riječi jezična praksa često dodaje značenje, 
koje nema nikakve izravne sveze sa značenjem korijena, od kojih je riječ 
sastavljena. Dok, na primjer, značenje riječi murhorloĝo, zidni sat, točno od-
govara značenju njezinih sastavnih dijelova mur, zid i horloĝo, sat, dotle slo-
ženica fervojo, željeznica, nema mnogo zajedničkog s pojmovima fero, željezo 
i vojo, put, jer željeznica nije željezni put, nego je to cijeli sustav raznih 
naprava, vozila, zgrada, osoblja i administracije, koji služi prevoženju put-
nika i tereta željezničkim vagonima. Isto tako složenica terpomo, krumpir, 
nema veze sa značenjem korijena pom — jabuka, jer krumpir nije nikakva 
jabuka u zemlji, nego je u zemlji gomoljika, koju nazivamo krumpirom, ali 
jezična praksa, konvencija, dala je složenici terpomo značenje krumpir. Kod 
složenica, kao što su fervojo i terpomo jezična je praksa esperanta često, ali 
ne uvijek, pod utjecajem nacionalnih jezika. 

b) Treba po mogućnosti izbjegavati složene riječi s više od dva, tri kori-
jena, jer su preglomazne i zbog toga teze razumljive, te je zato bolje opisati 
takve pojmove s dvije ili više riječi. Na pr. umjesto riječi skribmaŝintablet-
tirkesto, koja se sastoji od pet korijena i još sufiksa et: skrib-maŝin-tabl-et-
tir-kesto (tiri vući, kesto škrinja, tirkesto ladica, a značenje cijele riječi: 
ladica od stolića za pisaći stroj) treba kazati tirkesto de skribmaŝintableto ili: 
tirkesto de tableto por skribmaŝino. 

c) Kod složenih riječi, osobito dužih, svaki korijen često zadržava svoj 
originalni naglasak, ali ublažen dok se glavni naglasak nalazi uvijek na pred-

supra gornji 
etaĝo kat 
supren gore (na pitanje: ka-

mo?) 
dekstra desni 
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dekstren nadesno (na pita-
nje: kamo?) 

lifto lift, dizalo, uspinjača 
supreniri uzlaziti, ići gore 
malsupreniri silaziti 
hejmen kući 



zadnjem slogu. Na pr. u riječi telefonaparato glavni naglasak je na predzad-
njem korijenu -ra-, ali se i naglasak na slogu -fon- prvog korijena osjeća 
nešto ublažen. 

II. 5. Kie? gdje? antaŭe sprijeda 
ekstere vani 
surtable na stolu 
ĉehejme = hejme kod kuće. 

O prilozima na pitanje kiel? kako? govorili smo u 4. lekciji (gram. 
razj. br. 3), a gornji primjeri pokazuju nam drugu grupu priloga, 
koji se svršavaju na -e, a koji odgovaraju na pitanje kie? gdje? 

Ovi primjeri ujedno pokazuju, kako se od prijedloga prave pri-
lozi na pr. antaŭ pred, antaŭe sprijeda, a mogu se praviti i druge 
vrste riječi, na pr. ĉirkaŭ oko, ĉirkaŭe okolo, naokolo, ĉirkaŭa okol-
ni, ĉirkaŭo okolina, ĉirkaŭi opkoliti. 

U primjerima, kao što su surtable, ĉetable, eksterlande, imamo 
složene riječi u obliku priloga. Primjer hejme umjesto ĉehejme po-
kazuje, kako se prijedložni korijen (u ovom slučaju: ĉe) ispred glav-
nog korijena složenog priloga može ispustiti, ako je riječ i bez njega 
jasna. 

III. 6. B i l j e š k a . De s u r la tablo s a stola 
d e s u b la tablo i s p o d stola 

U ovim primjerima imamo dva prijedloga pred istom imenicom (de sur, 
de sub) koji imaju sva obilježja složene riječi, složenog prijedloga, ali se ipak 
ne pišu zajedno, nego rastavljeno. 

7. De kie? odakle? El la poŝo i z džepa. 
El kio? od ĉega? E l oro o d zlata. 

Kad prijedlog el označuje odakle nešto dolazi ili potječe, pre-
vodi se na hrv. prijedlogom i z, a kad označuje materijal, od kojega 
je nešto napravljeno, prevodi se prijedlogom od. 

8. Mi iras en la ĉambron: Idem u sobu. 
Mi metas la kajeron sur la tablon: Mećem bilježnicu na stol. 
Kien? kamo? En la ĉambron: u sobu. 
Sur la tablon: na stol, 

Ovi primjeri pokazuju, da se nastavkom -n označčuje u esperan-
tu ne samo akuzativ, nego i s m j e r , gibanje prema nekoj točki ili 
nekom prostoru, na pitanje „Kamo?" — „Kien?" 

Izreka „Mi iras en la ĉambron,, (Idem u sobu) znači, da se ne 
nalazim u sobi, nego izvan nje, ali idem u onaj prostor, koji je ozna-
čen riječju ĉambro, smjer mog hodanja je soba, nutrina sobe, dok 
nasuprot izreka „Mi iras en la ĉambro" (Idem u sobi, idem po s o -
b i) znači, da nisam izvan sobe, nego u sobi. 

U 2. lekciji (gram. razj. br. 8) učili smo pravilo, da se svi pri— 
jedlozi slažu s nominativom, i da imenica, pred kojom je prijedlog, 
ne može imati akuzativni nastavak -n. U gornjim primjerima en la 
ĉambron, sur la tablon vidimo međutim, da imenice ĉambro i ta-
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blo unatoč prijedlogu, koji je pred njima, imaju nastavak -n. Ti pri-
mjeri ipak nisu iznimka od rečenog pravila, jer se u njima nastav-
kom -n ne označuje akuzativ, nego s m j e r , na pitanje „Kamo?" 
Prema tomu iza prijedloga moze imenica imati nastavak -n samo on-
da, kad se tim nastavkom izražava smjer. 

U izreci „Mi metas la kajeron sur la tablon" vidimo, da je na-
stavak -n upotrebljen dvaput, ali svaki put iz drugog razloga: taj 
nastavak u „kajeron" je akuzativ, jer je to objekt na pitanje ,,koga?'' 
ili „što?", na koji prelazi radnja glagola meti, a u „tablon" se na-
stavkom -n označuje smjer na pitanje „kamo?" 

9. B i l j e š k a . Neki prijedlozi sami po sebi kazuju jedino smjer, kao 
na pr.: de od, el iz, al k, ĝis do, pa zbog toga iza takvih prijedloga nije po-
trebno označivati smjer još i nastavkom -n. Na pr. Li iras de la t a b l o 
al la f o r n o . Mi iras ĝ i s la f e n e s t r o . Mi eliras el la ĉ a m b r o . 

10. Li veturas Zagrebon: On se vozi (putuje) u Zagreb. Ŝi voja-
ĝas Amerikon: Ona putuje u Ameriku. 

Kad se kazuje smjer, može se izostaviti prijedlog, ako je smisao 
rečenice i bez prijedloga potpuno jasan. Tako u gornjim primjerima 
nije potrebno reči „en Zagrebon", „en Amerikon", jer je, budući 
da nastavak -n označuje smjer, rečenica i bez prijedloga jasna, pa je 
dosta kazati „Zagrebon", „Amerikon". Prijedlog se u ovakvim slu-
čajevima najčešće izostavlja kod zemljopisnih imena. 

11. Mi iras antaŭen: Idem naprijed. 
Mi iras dekstren: Idem nadesno. 
Mi iras hejmen: Idem kući. 

Kien? Antaŭen. Malantaŭen. Dekstren. Hejmen. I prilozi (kao 
na pr. antaŭe, dekstre i t. d.) dobivaju nastavak -n, kad se hoće izra-
ziti smjer. Usporedite: antaŭe sprijeda, antaŭen naprijed, malantaŭe 
otraga, malantaŭen natrag, dekstre desno, dekstren nadesno, hejme 
kod kuće, hejmen kući. 

HEJMA TASKO 

1. Nad pisaćim stolom u mom uredu visi zidni sat. 2. Izvan kuće 
je hladno. 3. Oko parka u novom dijelu našeg grada su lijepe, visoke 
kuće. 4. Izvana se ne može vidjeti, kako je lijep i velik naš vrt, 
koji je među visokim zidovima. 5. Sprijeda su stolice, a otraga su 
klupe. 6. Učitelj uzima olovku sa stola i meće je u džep. 7. Odakle 
dolaziš? Dolazim iz Zagreba i putujem u Sarajevo. 8. Moramo ići 
naprijed. 
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OSMA LEKCIJA 

I. La mezo de la tago estas tagmezo. Ni manĝas en mateno, 
en tagmezo kaj en vespero: ni manĝas matene, tagmeze kaj vespere. 
En kiu tempo oni dormas: kiam oni dormas? Oni dormas dum la 
nokto: oni dormas dumnokte: nokte. Kiam oni laboras? Oni laboras 
dum la tago: oni laboras dumtage: tage. Matene oni matenmanĝas, 
tagmeze oni tagmanĝas kaj vespere oni vespermanĝas. La tri tagaj 
manĝoj estas: matenmanĝo, tagmanĝo kaj vespermanĝo. Ni laboras 
antaŭ1 la tagmezo: antaŭtagmeze. Ni promenas, legas ĵurnalojn kaj 
librojn kaj aŭskultas radion post2 la tagmezo: posttagmeze. Kiam 
vi vizitas la Esperanto-kurson? La Esperanto-kurson mi vizitas 
vespere. La jaro havas kvar sezonojn: printempo, somero, aŭtuno 
kaj vintro. Kiam estas varme kaj kiam malvarme? Varme estas 
somere kaj malvarme — vintre. 

. II. La tagoj de la semajno estas: lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, 
vendredo, sabato kaj dimanĉo. Hodiaŭ estas ĵaŭdo. Hieraŭ estis 
merkredo. Antaŭ la merkredo estis mardo. Antaŭhieraŭ estis mardo. 
Kiam vi estis en Parizo? En Parizo mi estis antaŭ tri jaroj. Hieraŭ 
mi vizitis kinon, kaj antaŭhieraŭ mi aŭskultis prelegon en la popola 
universitato. La instruisto demandis la lernantojn: ,,Ĉu vi kom-
prenis, kion mi diris?" Ili respondis al la instruisto: „Jes, ni kom-
prenis". 

III. La ĉambro, en kiu oni manĝas, estas manĝoĉambro aŭ 
manĝejo. La ĉambro, en kiu oni dormas, estas dormĉambro aŭ 
dormejo. La domo, en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, 
en kiu oni preĝas, estas preĝejo. La kampo sur kiu kreskas herbo, 
estas herbejo. La kampo, sur kiu oni ludas, estas ludkampo aŭ 
ludejo. Oni kuiras en la kuirejo. Oni laboras en la laborĉambro aŭ 
laborejo. La oficistoj oficas en la oficejo. Oni atendas en la atendejo. 
La loko, kie oni eniras, estas enirejo, kaj la loko, kie oni eliras, — 
elirejo. La domo de stacio estas stacidomo. Kie estas la elirejo de la 
stacidomo? La parto de la domo, en kiu mi loĝas, estas mia loĝejo. 

1 Antaŭ ne znači samo p r e d (u prostoru), nego i: p r i j e (u vremenu). 
2 Post znači ne samo i z a (u prostoru), nego i p o s l i j e , n a k o n , 

i z a (u vremenu). 
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Ĉu vi vizitas la legejon? Nia Esperanto-societo havas belan soci-
etejon: belan ejon. s 

IV. La poŝtoficisto staras ĉe la telefon-aparato kaj li telefonas 
kaj aŭskultas per aŭskultilo. Oni veturas per veturiloj. La veturiloj 
estas tre diversaj: ekzemple (ekz.) la ordinara veturilo, fiakro, aŭ-
tomobilo, aŭtobuso, la ŝipoj (vaporŝipo, motorŝipo), aeroplano. La 
infanoj ludas per ludiloj. La harojn oni kombas per kombilo. La 
pordon oni ŝlosas per ŝlosilo. Paperon kaj panon oni tranĉas per 
tranĉilo. Oni kudras per kudrilo. Dum la milito Ia soldatoj pafas 
per pafiloj, kiuj estas tre diversaj. La pafiloj estas ekz. fusilo,3 pis-
tolo, karabeno, kanono, revolvero. La birdo flugas per flugiloj, kaj 
la fiŝo naĝas per naĝiloj. Dum la vintra malvarmego kovras la 
teron neĝo kaj glacio. Sur glacio la infanoj glitas per glitiloj, kaj 
sur neĝo oni glitveturas per glitveturiloj aŭ sledoj. La objekto, per 
kiu oni kovras, estas kovrilo. La kovriloj estas diversaj, ekz. la 
ĉapelo kaj ĉapo estas kapkovriloj. La tuko, per kiu oni kovras liton, 
estas litkovrilo. Ilo signifas: instrumento, aparato, rimedo. 

V. La patro de mia patro estas mia avo, kaj la patro de mia 
avo estis mia praavo. La patrino de mia avino estis mia praavino. 
Mi estas filo de mia patro kaj nepo de mia avo. Mi estas pranepo 
de mia praavo. En la tre malnova tempo, en la pratempo, vivis 
prahomo. 

VORTOJ 

I. mezo sredina 
tagmezo podne 
matene ujutro 
tagmeze u podne 
vespere navečer 
tempo vrijeme 
kiam kada 
dumnokte noću 
nokte noću 
dumtage danju 
tage danju 
matenmanĝi doručkovati 
tagmanĝi objedovati 
vespermanĝi večerati 
matenmanĝo doručak 
tagmanĝo objed 
vespermanĝo večera 
antaŭtagmeze dopodne 
ĵurnalo dnevne novine, 

novine 

posttagmeze popodne 
jaro godina 
sezono sezona, doba 
printempo proljeće 
somero ljeto 
aŭtuno jesen 
vintro zima 
somere ljeti 
vintre zimi 

II. semajno sedmica, tjedan 
lundo ponedeljak 
mardo utorak 
merkredo srijeda 
ĵaŭdo četvrtak 
vendredo petak 
sabato subota 
dimanĉo nedjelja 
hodiaŭ danas 
hieraŭ jučer 

3 Riječ fusilo nije stvorena pomoću sufiksa -il-, nego je fusil- korijen. 
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estis: Mi estis bio sam, 
Vi estis bio si, 
Li estis bio je i t. d. 

antaŭhieraŭ prekjučer 
vizitis: Mi vizitis posjetio 

sam 
Vi vizitis posjetio 

si i t. d. 
nastavak -is označuje 
prošlo vrijeme 

popolo puk, pučanstvo, sta-
novništvo; popola pučki 

universitato sveučilište 
demandi pitati 
respondi odgovoriti 

III. manĝoĉambro blagovaonica 
aŭ ili 
manĝejo blagovaonica 
dormoĉambro spavaonica 
dormejo spavaonica 
lernejo škola 
preĝi moliti se 
preĝejo crkva 
kampo polje 
kreski rasti 
herbo trava 
herbejo livada 
ludkampo igralište 
ludejo igralište, igračnica 
kuirejo kuhinja 
laborĉambro radna soba, 

radionica 
laborejo radionica 
ofici sluzbovati 
oficejo ured 
atendejo čekaonica 
enirejo ulaz 
elirejo izlaz 
stacio stanica, postaja 
stacidomo kolodvor 
loĝejo stan 
legejo čitaonica 
societejo društvene pro-

storije 
ejo prostorija 

poŝto pošta 
aŭskultilo slušalica 
veturilo vozilo 
ekzemplo primjer; ekzem-

ple primjerice, na pri-
mjer 

ordinara običan 
ŝipo brod 
vaporo para 
ludilo igračka 
kombi češljati 
kombilo češalj 
ŝlosi zaključati 
ŝlosilo ključ 
pano kruh 
tranĉi rezati 
tranĉilo nož 
kudrilo igla 
milito rat 
pafi pucati 
pafilo oružje, kojim se pu-

ca; puška 
fusilo puška 
pistolo pištolja 
karabeno karabinka 
kanono top 
flugilo krilo 
fiŝo riba 
naĝi plivati 
naĝilo peraja 
kovri pokriti 
neĝo snijeg 
glacio led 
gliti sklizati se 
glitilo klizaljka 
glitveturi sanjkati se 
glitveturilo saone 
sledo saone 
kovrilo pokrivalo, pokrivač, 

sve ono, čim se nešto po-
kriva 

kapkovrilo pokrivalo za 
glavu 

litkovrilo pokrivač za krevet 
ilo oruđe, sredstvo 

IV. 
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instrumento instrument, praavo pradjed 
oruđe nepo unuk 

rimedo sredstvo pranepo praunuk 
pratempo pradoba 

V. avo djed prahomo pračovjek 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Mi laboras antaŭ t a g m e z o: antaŭtagmeze: 
Ja radim dopodne. 

Oni dormas dum l a n o k t o : dumnokte: nokte. 
Spava se noću. 

Mi manĝas en mateno-matene: Jedem ujutro. 
Kiam? Kada? Antaŭtagmeze dopodne; 

Posttagmeze popodne 
Nokte noću 
Vintre zimi 

Gore imamo treću grupu priloga na -e, koji odgovaraju na pita-
nje „Kiam?" — ,,Kada?" (antaŭtagmeze, nokte). I ovdje vidimo, kako 
se kod složenih priloga (na pr. dumnokte) prijedložni korijen ( u ovom 
slučaju dum), koji se nalazi ispred glavnog dijela riječi (u ovom slu-
čaju nokt-) može izostaviti, ako je riječ i bez toga jasna (nokte noću). 

II. 2. Mi labor i s. Ja sam radio, radila. (Radio, radila sam). 
Vi (ci) labor i s Ti si radio, radila. (Radio, radila si) 
Li labor i s On je radio. (Radio je) 
Ŝi labor i s Ona je radila (Radila je) 
Ĝi labor i s On (ona, ono) je radio (-la, -lo), 

(Radio, -la, -lo je) 
Ni labor i s Mi smo radili, radile (Radili, radile smo) 
Vi labor i s Vi ste radili, radile (Radili, radili ste) 
Ili labor i s Oni (one, ona) su radili (-le, -la), 

(Radili, -le, -la su). 

Mi est i s Ja sam bio, bila (Bio, bila sam) 
Vi (ci) est i s Ti si bio, bila(Bio, bila si) 
Li est i s On je bio (Bio je) 
Ŝi est i s Ona je bila (Bila je) 
Ĝi est i s On (ona, ono) je bio (-la, -lo), (Bio, -la, -lo je) 
Ni est i s Mi smo bili, bile (Bili, bile smo) 
Vi est i s Vi ste bili, bile (Bili, bile ste) 
Ili est i s Oni (one, ona) su bili (-le, -la), (Bili, -le, -la, su). 

Nastavak -is, dodan korijenu glagola, kazuje p r o š l o v r i -
j e m e . 
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Mi l a b o r i s; Ja s a m r a d i o. 
Iz gornjeg primjera se vidi, da je u esperantu prošlo vrijeme 

glagola jednostavno, t . j . sastoji se od j e d n e r i j e č i , od samog 
glagola, koji se spreže (laboris), dok se u hrv. danas večinom upo-
trebljava složeno prošlo vrijeme (radio sam, radio si i t. d.), koje se 
sastoji od radnog pridjeva prošlog glagola, koji se spreže (na pr. 
r a d i o ) i sadašnjeg vremena pomoćnog glagola b i t i (sam, si, je, 
smo i t. d.), pa se prema tomu u hrv. prošlo vrijeme sastoji od 
d v i j u r i j e č i (na pr.: r a d i o s a m). Pod utjecajem hrv. jezika, 
u kojem je prošlo vrijeme složeno, mnogi naši početnici izražavaju 
prošlo vrijeme u esperantu ovako: Mi estas laboris. To je posve po-
grešno, jer je u esperantu prošlo vrijeme jednostavno, pa se dakle 
mora reći: Mi laboris (tu je posve suvišan pomoćni glagol esti, kad 
već nastavak -is sam po sebi označuje prošlost!). 

III. 3. Manĝejo blagovaonica 
Lernejo škola 
herbejo livada 
enirejo ulaz 

Sufiks -ej- označuje mjesto određeno za stanovitu svrhu (na pr. 
manĝejo blagovaonica) ili karakterizirano onim, što označuje korijen 
riječi (na pr. herbejo livada). Ejo znači: prostorija. 

IV. 4. B i l j e š k a . Postojanje afiksa, pomoću kojih se u esperantu od 
jednog korijena mogu stvarati mnoge nove riječi, jeste, uz njegovu do na j -
višeg stupnja pojednostavljenu gramatiku uzrokom, da esperanto ima mnogo 
manji broj korijena, nego drugi jezici, a da time nisu smanjene, nego, na-
protiv, još i povećane njegove izražajne mogućnosti. Da bi se što lakše mogle 
stvarati nove riječi, afiksi u esperantu imaju večinom manje više općenito, 
neprecizno značenje; tako na pr. ludejo može značiti: soba za igranje i po-
ljana za igranje, igralište. Uslijed te nepreciznosti prepušteno je jezičnoj 
praksi, da značenje riječi pobliže odredi u skladu s potrebom izraza za neki 
pojam. Tako je, na primjer, jezična praksa riječi „lernejo" dala značenje 
š k o l a , a ne u č i o n i c a te se zato pojam ,,učionica" označuje složenicom 
lernoĉambro. Jezična praksa međutim, (kao i kod složenica u esperantu, 
o kojima je bilo govora u 7. lekciji, gram. razj. br. 4a) često dade pojedinim 
pomoću afiksa stvorenim riječima značenje, koje se iz afiksa ne može izrav-
no odrediti, što pokazuje i riječ lernejo, jer lernejo ne označuje samo škol-
sku zgradu, nego i školu kao ustanovu. 

IV. 5. tranĉilo nož 
ŝlosilo ključ 
veturilo vozilo, kola 
kombilo češalj. 

Sufiks -il- označuje sredstvo (oruđe, stroj, napravu i sl.), kojim 
se vrši radnja označena u korijenu riječi (tranĉi rezati, tranĉilo, nož). 
Ilo znači: sredstvo, sprava, oruđe. 

V. 6. Praavo pradjed 
prahomo pračovjek 
pranepo praunuk 
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Prefiks pra- odgovara našem prefiksu p r a- i označuje nešto 
iz daleke prošlosti ili daleke budućnosti. 

HEJMA TASKO 

1. Kad možeš doći k meni? Ja ne radim popodne, pa (kaj) mogu 
doći k tebi poslije objeda. 2. Gdje ste bili jučer navečer? Posjetio 
sam esperantski tečaj. 3. Jeste li vidjeli mojega kolegu? Pozdravio 
sam ga danas na ulici, ali on me nije vidio. 4. Sjedili smo i čekali 
u autobusnoj čekaonici. 5. Kruh režemo nožem, a papir režemo džep-
nim nožićem. 

52 



DEVETA LEKCIJA 

I. La homo havas unu kapon, du manojn kaj du piedojn. La 
skribtabulo havas tri piedojn. La jaro havas kvar sezonojn. La ĉevalo 
estas kvarpieda besto. La mano havas kvin fingrojn. La insigno de 
Esperanto estas verda stelo, kiu havas kvin pintojn: la Esperanto-
insigno estas kvinpinta verda stelo. La homoj laboras dum ses tagoj 
de la semajno. La semajno havas sep tagojn. La gimnazio havas ok 
klasojn. Ok kaj unu estas naŭ. Unu dekagramo havas dek gramojn. 
Dek kaj unu estas dekunu. La jaro konsistas el dekdu monatoj: 
januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, sep-
tembro, oktobro, novembro, decembro. Ĉu la nombro dektri estas 
malfeliĉa nombro? Sur la manoj kaj piedoj ni havas dudek fingrojn. 
La infanoj nombras fingrojn. Ĉu vi scias nombri de dekunu ĝis 
dudek? Dudek plus unu estas dudekunu. La tago havas dudekkvar 
horojn. La jaro havas kvindekdu semajnojn. Unu horo konsistas 
el sesdek minutoj, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. 
Unu hektolitro havas cent litrojn. Cent plus unu estas cent unu. La 
jaro havas tricent sesdekkvin tagojn. Unu kilometro konsistas el mil 
metroj. Ĉu vi konas la libron ,,Mil kaj unu noktoj"? Nun estas la 
jaro mil naŭcent kvindekok. Unuj satas, la aliaj malsatas. Unuj ne 
komprenas la aliajn. Unuj objektoj venis en unujn manojn, la aliaj 
en la aliajn. 

II. La unua sezono de la jaro estas printempo. La dua sezono 
estas somero, la tria sezono estas aŭtuno. La kvara kaj lasta sezono 
estas vintro. La unua, dua kaj tria tagoj de la semajno estas lundo, 
mardo kaj merkredo, la kvara, kvina, sesa, kaj sepa tagoj estas ĵaŭdo, 
vendredo, sabato kaj dimanĉo. La novembro estas la dekunua kaj 
antaŭlasta monato, kaj la decembro la dekdua kaj lasta monato. Ho-
diaŭ estas lundo. Kiu dato estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la dudektria 
de novembro, de la jaro mil-naŭcent-kvindekoka. 

III. Esperanto estas, unue, facila lingvo, due, ĝi estas bela, trie 
ĝi konsistas el internaciaj vortoj, kaj kvare ĝi estas neŭtrala lingvo. 
La deko konsistas el dek unuoj, kaj la cento el cent unuoj. Dek cen-
toj faras milon. Mil miloj estas unu miliono. Cent jaroj estas jar-
cento. Ni vivas en la dudeka jarcento. Mil jaroj estas jarmilo. 

53 



IV. Ĉu vi scias kalkuli? Du plus du faras kvar. Kiom estas 18+8? 
Kiom faras 247 + 19? Ok minus tri faras kvin. Kiom estas 100—80? 
Kiom estas 567—21? Unu minus unu faras nul. La nombron mil oni 
skribas per cifero unu kaj tri nuloj. 

Duoble tri (2X3) faras ses. Kiom estas trioble kvar? Kiom faras 
7X2, 5X6, 8X8, 100X10, 101X6? Biplano estas aeroplano kun 
duoblaj flugiloj. Dek per1 du (10 : 2) faras kvin. Kiom estas 21 : 7, 
24 : 6, 45 : 9? Mi gratulas al vi. Vi bone kalkulas. 

Kiomjara vi estas? Kian aĝon vi havas: kiomaĝa vi estas? Mi 
estas dudekkvinjara. Ni havas la saman aĝon: ni estas samaĝaj. Ŝi 
estas dekokjara. Laŭ la leĝoj de nia ŝtato la 18-jara persono estas 
plenaĝa. Post la junaĝo venas maljunaĝo. 

V. Kvin estas duono de dek. Ok estas triono de dudekkvar. Du 
estas kvarono de ok. Unu estas dekono de dek, kaj centono de cent. 
Dek estas dekduono de cent dudek. Kiom estas unu kvinono plus du 
kvinonoj? Tri kvinonoj. Kiom faras ok dekonoj minus du dekonoj? 

VI. Mi estis dufoje en Dubrovnik. Ni manĝas trifoje tage. Kiom-
foje en la monato vi havas la kurshorojn? La kurshorojn ni havas 
okfoje monate. Foje mi vojaĝis per aeroplano. Nia instruisto kelk-
foje vizitis la Esperanto-kongresojn. Kiu deziras ellerni, devas mult-
foje ripeti. Trifoje ses estas dekok. Kvarfoje naŭ estas tridekses. 
Hieraŭ ni unuafoje parolis kun eksterlanda esperantisto. Hodiaŭ mi 
vidas vin jam duafoje. Lastfoje mi estis en kinejo antaŭ unu semajno. 

VII. Hodiaŭ posttagmeze ni du kune promenis: ni duope prome-
nis. Ni kvarope sidis en la gastejo. 

VIII. En kioma etaĝo vi loĝas? Mi loĝas en la dua etaĝo. En 
kioma vico vi sidas? Mi sidas en la tria vico. Kioman klason de la 
lernejo vi vizitas? Mi vizitas la kvinan klason de gimnazio. Kioma 
horo estas? Estas la tria kaj kvarono, la dekunua kaj duono, la sepa 
kaj tri kvaronoj, la oka kaj dudek minutoj, kvin minutoj antaŭ la 
naŭa, la deka. Por kioma vico en la kinejo vi havas la bileton, la 
enirbileton? Mi havas la enirbileton por la 15-a vico de la partero, 
sidloko numero ok. 

IX. Kiom vi laboras? Mi laboras multe. Mi laboras sufiĉe. Kiom 
vi ripozas? Mi ripozas malmulte. Kiom vi lernis la anglan lingvon? 
Mi lernis ĝin longtempe. Por hodiaŭ estas sufiĉe. 

VORTOJ 

I. insigno znak na pr. esperantski pinto šiljak, vrh (krak 
znak zvijezde) 

stelo zvijezda kvinpinta petokračan 
1 Per u računanju prevodi se sa: podijeljeno, kroz. 
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ses šest 
sep sedam 
ok osam 
klaso razred 
naŭ devet 
dek deset 
dekunu jedanaest 
konsisti sastojati se 
dekdu dvanaest 
monato mjesec (30 dana) 
nombro broj 
dudek dvadeset 
scii znati 
plus više (u matematici) 
dudekunu dvadeset i jedan 
dudekkvar dvadeset i 

četiri 
horo sat (dio vremena) 
kvindekdu pedeset i dva 
cent sto 
mil tisuću 
unuj jedni 
sata sit 
alia drugi, ini 

II. unua prvi 
dua drugi 
tria treći 
kvara četvrti 
lasta zadnji 
dekunua jedanaesti 
dekdua dvanaesti 
dato datum 

III. unue prvo 
due drugo 
trie treće 
kvare četvrto 
neŭtrala neutralan, ne-

pristran 
deko desetica 
unuo jedinica 
cento stotina 
milo tisuća 
miliono milijun 
jarcento stoljeće 
jarmilo tisućljeće 

IV. kalkuli računati 
kiom koliko 
minus manj e (u matematici) 
nul ništa (u matematici) 
cifero znamenka 
nulo ništica 
duoble dvostruko; dvaput 

(u računanju) 
trioble trostruko; triput 

(u računanju) 
biplano aeroplan s dvostru-

kim krilima 
duobla dvestruk 
kiomjara vi estas 

koliko vam je godina? 
aĝo dob 
kiomaĝa vi estas? koliko ste 

stari?, koje ste dobi? 
sama isti 
samaĝa iste dobi, 

jednako star 
laŭ prema, po 
leĝo zakon 
ŝtato država 
plena pun 
plenaĝa punoljetan 
junaĝo mladost 
maljunaĝo starost 

V. duono polovina 
triono trećina 
kvarono četvrtina 
dekono desetina 
ceniono stotnina 
dekduono dvanaestina 

VI. dufoje dvaput 
trifoje triput 
kiomfoje koliko puta 
foje jedanput 
kelke nekoliko 
kelkfoje nekoliko puta 
multfoje mnogo puta 
ripeti ponavljati 
unuafoje prvi put 
jam već 
duafoje drugi put 
lastfoje zadnji put 
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2. Mi havas u n u libron: Imam j e d n u knjigu. 
En nia ĉambro estas d u lampoj: U našoj sobi su d v i j e 

lampe. 
La semajno havas s e p tagojn: Sedmica ima s e d a m dana. 

Glavni brojevi se ne sklanjaju, pa prema tomu ne mogu imati 
niti akuzativni nastavak -n, niti nastavak množine -j. Za razliku od 
hrv. (j e d n u knjigu, d v i j u knjiga) u esperantu se ne mogu 
sklanjati ni brojevi unu i du. 

3. Unuj estas sataj, la aliaj estas malsataj: Jedni su siti, a drugi 
su gladni. 

Unuj ne komprenas la aliajn: Jedni ne razumiju druge. 
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VII. duope udvoje 
kvarope učetvero 

VIII. kioma koji (u značenju: ko-
ji po redu) 

vico red 
klaso razred 
bileto karta (karta za kino, 

vozna karta i sl.) 
enirbileto ulaznica 
partero parter (prostor iz-

medju filmskog platna ili 

pozornice i stražnjeg zida 
kina i sl.) 

sidloko sjedište, sjedalo 
numero broj (redni) 

IX. multe mnogo 
sufiĉe dosta 
ripozi odmarati se 
malmulte malo 
longtempe dugo, dugo vre-

mena 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. 1 unu 
2 du 
3 tri 
4 kvar 
5 kvin 

6 ses 
7 sep 
8 ok 
9 naŭ 

10 dek 

100 cent 
1000 mil 

To su g l a v n i b r o j e v i u esperantu. 

11. dekunu 
12 dekdu 
13 dektri 
14 dekkvar 
15 dekkvin 
16 dekses 
17 deksep 
18 dekok 
19 deknaŭ 
20 dudek 

21 dudek unu 
27 dudek sep 
30 tridek 
40 kvardek 
60 sesdek 
89 okdek naŭ 

135 cent tridek kvin 
1582 mil kvincent okdek du 

73426 sepdek tri mil kvarcent 
dudek ses. 

http://nume.ro


Ovo su r e d n i b r o j e v i , koji se u esperantu tvore nastav-
kom -a. Oni se, kao i pridjevi, mogu sklanjati i slažu se s imenicom 
u broju i padežu. 

III. 5. unue prvo 
due drugo 
trie treće 

To su p r i l o ž n i b r o j e v i , koji se tvore nastavkom -e. 
6. Unuo jedinica 

deko desetica 
cento stotina 
milo tisuća 

To su i m e n i č n i b r o j e v i ili brojne imenice, koje se tvore 
imeničnim nastavkom -o. Imenični brojevi su i miliono, miliardo, bi-
liono i t. d. 

IV. 7. Du p l u s du faras (estas) kvar: 2+2=4 
Ok m i n u s tri faras (estas) kvin: 8-3 =5 
Du o b l e tri faras ses: 2X3=6 
Dek p er du faras kvin: 10:2=5 

Gornji primjeri pokazuju, kako se izražavaju četiri temeljne 
matematičke operacije. Množenje se izražava pomoću sufiksa -obl-, 
koji svojim značenjem odgovara hrv. sufiksu - s t r u k : duoble dvo-
struko, kvinoble peterostruko, triobla trostruk, sesobla šesterostruk. 

Nul znači: n i š t a kao broj, a nulo znači: ništica (brojka, kojom 
se označuje ništa: 0). 

V. 8. duono polovina dekono desetina 
triono trečina centono stotnina 

Sufiks -on- označuje r a z l o m k e . 

9. B i l j e š k a . a) Duon- odgovara našem prefiksu p o l u - , na pr. 
d o o n frato polubrat, d u o n fratino polusestra, d u o n dormo polusan, d u o n-
luno polumjesec, d u o n horo pol sata. D u o n patro znači očuh, d u o n-
patrino mačeha, d u o n filo pastorak. 

b) K v a r o n h o r o : četvrt sata. 
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II. 4. Unua prvi 
dua drugi 
tria treći 

naŭa deveti 
dekdua dvanaesti 
tridekoka trideset osmi 

Unuj objektoj venis en unujn manojn, la aliaj en la aliajn; 
Jedni su predmeti došli u jedne ruke, a drugi u druge. 

Vidimo, da u gornjim primjerima unu stoji u množini (unuj) pa 
čak i u akuzativu (unujn) no ovi primjeri ne čine iznimku od pra-
vila, da se brojevi ne sklanjaju, jer unu ovdje nije broj, nego ima ka-
rakter neodređenog člana (neki, jedan), pa se kao takav može i 
sklanjati. 



VI. 10. foje jedamput multfoje mnogo puta 
dufoje dvaput unuafoje prvi put 
trifoje triput duafoje drugi put 
kelkfoje nekoliko puta 

Trifoje kvin faras dekkvin: 3X5 = 15 
Korijen -foj- upotrebljen kao sufiks odgovara našem sufiksu 

- p u t : dufoje dvaput. Osim sufiksa -obl- i sufiks -foj- se upotreb-
ljava za množenje. 

VII. 11. duope udvoje 
triope utroje 

Sufiksom -op- tvore se s k u p n i ( k o l e k t i v n i ) brojevi. Ope; 
pojedinaĉno. Opa: pojedinačan, pojedini. 

VIII. 12. En kioma vico vi sidas? U kojem redu sjedite? 
Kioma horo estas? Koji je sat? Koliko je sati? 
La tria tri sata 
La sepa kaj kvarono sedam i četvrt. 

Kioma se prevodi na hrv. sa k o j i, a znači: koji po redu. Koli-
ko je sati kazuje se rednim brojem, pri čemu se riječ horo- večinom 
ispušta; dakle: la tria tri sata (zapravo: treći sat). 

IX. 13. Kiom? Koliko? Multe mnogo 
Sufiĉe dosta. 

Tu imamo primjere četvrte grupe priloga na -e, koji odgovaraju na 
pitanje „Kiom?" — „Koliko?" 

Prilozi su prema tomu riječi, koje odgovaraju na pitanje „Kiel?"  
— „Kako?", „Kie?" — „Gdje", „Kiam?" — „Kada?" i „Kiom?" — 
„Koliko?", a svršavaju se u esperantu na -e: 

Kiel? bone 
Kie? subtable, hejme 
Kiam? vespere 
Kiom? multe. 

HEJMA TASKO 

1. 532 + 12=544. 2 1256—259=997. 3. 7X9=63. 4. 72:9=8. 5. 
Danas je 27. studenog 1958. 6. 3/8+4/8=7/8. 7. Koliko puta ste bili u 
Krapini? U Krapini sam bio triput, a treći put sam bio s esperanti-
stima. 8. Putovali smo utroje. 9. Sada je deset sati i tri četvrta. 10. 
U kojem redu je vaše sjedalo? Moje sjedalo je u trećem redu broj 17. 
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DESETA LEKCIJA 

I. La vetero estas bela. La tago estas hela. Sur la ĉielo ne estas 
nuboj: la ĉielo estas sennuba kaj blua. La suno brilas. La tempera-
turo estas 20 gradoj super la nulo. En la malnovaj tempoj dum la 
sunaj tagoj la sinjorinoj portis la sunombrelojn. La hodiaŭaj virinoj 
ne portas ilin, ĉar ili ŝatas la sunon. La nuboplena nokto estas mal-
luma. La nokto estas hela kaj stelplena. La luno brilas. 

Kia vetero estas? Kiel estas ekstere? Estas malbela vetero. Plu-
vas. Pluvetas. Estas vento. Alvenas ventego. Pluvegas. Tondras. Ful-
mas. La homoj portas pluvombrelojn kaj pluvmantelojn, ĉar ekstere 
pluvas. 

Kial vi portas vintromantelon? Mi portas ĝin, ĉar estas malvar-
me. Neĝas. Kial vi ne portas ankaŭ galoŝojn? Mi ne portas ilin, ĉar 
mi ilin ne havas. Kial vi estas malbonhumora? Mi ne scias diri la 
kialon. 

Estas bele. Estas amuze. Estas varmege. Pri kio temas? Temas 
pri gravaj aferoj. 

II. Mi laboras por mi. Vi laboras por vi. Petro laboras por Petro: 
li laboras por si. Petro laboras ne por Petro, sed por Paŭlo: Petro 
laboras ne por si, sed por li (por Paŭlo, por alia persono). Maria paro-
las pri Maria: ŝi parolas pri si. Maria parolas ne pri Maria, sed pri 
Julia: ŝi parolas ne pri si, sed pri ŝi (pri Julia, pri alia persono). Ni 
zorgas pri ni. Vi zorgas pri vi. Johano kai Stefano zorgas pri Johano 
kaj Stefano: ili zorgas pri si. Johano kaj Stefano zorgas ne pri Joha-
no kaj Stefano, sed pri Petro kaj Paŭlo: ili zorgas ne pri si, sed pri 
ili (pri aliaj personoj). 

Mi vestas min. Vi vestas vin. Petro vestas Petron: li vestas sin. 
Petro vestas Paŭlon: li vestas lin, Maria vestas Marian: ŝi vestas sin. 
Maria vestas Julian: ŝi vestas ŝin. Ŝi rigardas sin en la spegulo. Ni 
vestas nin. Vi vestas vin. Ili vestas sin. Ili vestas ilin. (Ili vestas ali-
ajn personojn). 

Mi prenas mian ĉapelon. Vi prenas vian ĉapelon. Petro prenas 
la ĉapelon de Petro: li prenas sian ĉapelon. Petro prenas la ĉapelon 
de Paŭlo: li prenas lian ĉapelon. Maria prenas la ĉapon de Maria: ŝi 
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prenas sian ĉapon. Maria prenas la ĉapon de Julia: ŝi prenas ŝian 
ĉapon. Ni faras niajn laborojn. Vi faras viajn laborojn. Ili faras siajn 
laborojn. Ili faras la laborojn de aliaj personoj: ili faras iliajn labo-
rojn. 

Li promenas kun sia frato kaj kun siaj amikoj. Li promenas kun 
sia frato kaj kun liaj amikoj. 

Mi gardas min: mi estas singarda. Vi donas vin per la tuta ani-
mo, vi donas vin tutanime al nia afero: granda estas via sindono al 
nia afero. 

III. Hodiaŭ estas merkredo. Morgaŭ estos ĵaŭdo. Postmorgaŭ 
estos vendredo. Ĉu vi estos hejme morgaŭ posttagmeze? Jes, mi es-
tos en mia ĉambro. Kion vi faros morgaŭ? Mi vizitos miajn paren-
cojn. Post tri monatoj ni parolos Esperanton. Mi demandos, kaj vi 
respondos. La instruisto donis al la gelernantoj skriban taskon, kaj 
ili skribos pri la temo: kiel aspektos la mondo post cent jaroj. Kiam 
venkos Esperanto? Oni ne scias, kiam ĝi venkos, sed estas certe, ke 
ĝi venkos en la tuta mondo. Post mallonga tempo ni finos nian lecio-
non: baldaŭ ni finos nian lecionon. Post la kurshoro mi tuj iros hej-
men. 

IV. La bona homo estas bonulo. La riĉa homo estas riĉulo, kaj 
la malriĉa homo — malriĉulo. La malriĉulo parencojn ne havas. La 
riĉulo veturas, la malriĉulo kuras. La feliĉa homo estas feliĉulo. La 
malsana homo estas malsanulo. La .malsanulojn oni kuracas en mal-
sanulejo. La juna viro estas junulo, kaj la maljuna viro — malju-
nulo. La bela virino estas belulino, kaj la maljuna virino — malju-
nulino. La blinda homo estas blindulo. Multaj blinduloj lernas kaj 
uzas Esperanton. Esperanton oni instruas en multaj blindullernejoj. 
La homo kiu posedas milionojn, estas milionulo. La homo. kiu ofte 
ŝercas, estas ŝerculo. La homo kun tima temperamento estas timulo. 
La persono, kiu kun mi loĝas, manĝas, laboras, promenas, estas mia 
kunulo. La homoj, kiuj vivis aŭ laboris antaŭ ni, estis niaj antaŭuloj. 
La homoj, kiuj vivos kaj laboros post ni, estos niaj posteuloj. La ho-
mo sen haroj estas senharulo, kaj la homo sen la hejmo — senhej-
mulo. La esperantistoj portas la verdan stelon: ili estas la verdste-
luloj. La ĉevalo estas kvarpiedulo. Li estas aroganta ulo. 

VORTOJ 

I. vetero vrijeme (stanje at- grado stupanj 
mosfere; na pr. lijepo ili ombrelo: sunombrelo sun-
ružno vrijeme) cobran, 

hela svijetao pluvombrelo kišobran 
nubo oblak viro muškarac 
sennuba bez oblaka, vedro ĉar jer 

(nebo) luno mjesec (na nebu) 
brili sjati pluvi kišiti 
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vento vjetar 
alveni nadolaziti, prispjeti 
ventego oluja 
tondri grmjeti 
fulmo blijesak, munja 
mantelo ogrtač, kabanica 
pluvmantelo kišna kabanica 
kial zašto 
kialo razlog 
temo tema, predmet razgo-

vora ili pismenog sastav-
ka; 
Pri kio temas? O čemu se 

radi? 
grava važan 
afero stvar (to je riječ s naj-

širim značenjem, te se 
njom može označiti sve, 
što postoji) 

II. si sebe, se (povratna zamje-
nica) 

zorgi brinuti se 
vesti oblačiti se 
spegulo zrcalo 
gardi čuvati 
singarda oprezan 
tuta cijeli, cio 
animo duŝa 
sindono odanost 

III. morgaŭ sutra 
estos: Mi estos bit ću, 

Vi estos bit ćeš, 
Li estos on će biti 

i t. d. 
postmorgaŭ prekosutra 
faros: Mi faros činit ću 

(radit ću), 
Vi faros činit ćeš 

(radit ćeš) i t. d. 
nastavak -os označuje bu-
duće vrijeme glagola 

aspekti izgledati 
mondo svijet 

venki pobijediti 
certa siguran 
fini svršiti 
leciono lekcija, vježba, obu-

ka 
baldaŭ naskoro 
tuj odmah 

IV. bonulo dobričina 
riĉulo bogataš 
kuri trčati 
feliĉulo sretnik 
sana zdrav 
malsanulo bolesnik 
kuraci liječiti 
junulo mladić 
belulino ljepotica 
maljunulino starica 
blinda slijep 
blindulo slijepac 
uzi upotrebljavati, rabiti 
instrui poučavati 
posedi posjedovati 
milionulo milijunaš 
ofte često 
ŝerci šaliti se 
ŝerculo ŝaljivdžija 
timi bojati se 
temperamento temperame-

nat, ćud, narav 
timulo plašljivac 
kunulo drug 
antaŭulo predak, prethod-

nik 
posteulo potomak 
senharulo čelavac 
senhejmulo beskučnik 
verdstelulo onaj, koji stal-

no nosi zelenu zvijezdu 
kvarpiedulo četveronožac 
aroganta bezobrazan, drzak 
ulo ne može se doslovno pre-

vesti na hrv.: tako se na-
ziva čovjeka, kojega pre-
ziru, omalovažavaju. 

61 



GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Pluvas: Kiši (Kiša pada). 
Pluvetas: Sipi. 
Pluvegas: Pljušti. 
Tondras: Grmi. 
Fulmas: Bljeska. 
Neĝas; Sniježi. 
Estas malvarme: Hladno je. 
Estas bele. Lijepo je. 
Temas pri gravaj aferoj: Radi se o važnim stvarima. 

To su b e z l i č n e r e č e n i c e , u kojima se u Esperantu, kao 
i u hrv. izostavlja zamjenica, (tj. subjekt). 

II. 2. J e d n i n a: 
1. Mi laboras por m i: Ja radim za s e b e. 
2. Vi laboras por v i: Ti radiš za s eb e. 
3. Li (ŝi, ĝi) laboras por s i: On (ona, ono) radi za s e b e. 

Li(ŝi, ĝi) laboras por l i (por ŝi, por ĝi): On (ona, ono) radi za 
n j e g a (t. j. ne za sebe, nego za drugoga: za n j e g a , za n j u, na 
pr .za brata, za sestru, za dijete). 

M n o ž i n a 
1. Ni laboras por n i: Mi radimo za s e b e. 
2. Vi laboras por v i: Vi radite za s e b e. 
3. Ili laboras por s i: Oni (one, ona) rade za s e b e. 

Ili laboras por i l i: Oni (one, ona) rade za n j i h (t. j. ne za 
sebe, nego za druge). 

J e d n i n a: 
1. Mi vestas min: Ja s e oblačim. 
2. Vi vestas vin: Ti s e oblačiš 
3. Li (ŝi, ĝi) vestas s i n: On (ona, ono) s e oblači. 

Li (ŝi, ĝi) vestas l i n (ŝin, ĝin): On (ona, ono) oblači n j e g a 
(t. j. ne sebe, nego drugoga: n j e g a, n j u, na pr. brata, sestru, di-
jete). 

Mn o ž i n a 
1. Ni vestas nin: Mi s e oblačimo. 
2. Vi vestas vin: Vi s e oblačite. 
3. Ili vestas s i n: Oni (one, ona) s e oblače. 

Ili vestas ilin: Oni (one, ona) oblače n j i h (t. j. ne sebe, 
nego druge). 

Zamjenica si (sebe, se, sebi, sobom) je p o v r a t n a zamjenica, 
koja se, kako se vidi iz prednjih primjera, u esperantu upotrebljava 
samo u 3. licu jednine i množine: Li (ŝi, ĝi) laboras por s i. Li (ŝi, ĝi) 
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vestas s i n. Ili laboras por s i, ili vestas s i n (nasuprot hrv. jezi-
ku, u kojem se upotrebljava u svim licima jednine i množne, što se 
također vidi u gornjim primjerima. 

U 3. licu jednine i množine povratna zamjenica si upotrebljava 
se samo onda, kad se glagolska radnja tiče one treće osobe, koja je 
subjekt rečenice, koja dakle obavlja tu glagolsku radnju, na pr. Li 
laboras por s i, Li vestas sin t. j. l i on, subjekt rečenice, radi za 
samog sebe, a ne za nekog drugog, odnosno oblači samog sebe, a ne 
nekog drugog, ili u množini: Ili laboras por si, Ili vestas sin t. j. 
ili oni, subjekt rečenice, rade za same sebe, a ne za druge, odnosno 
oblače same sebe, a ne druge. 

Ako se glagolska radnja ne tiče one treće osobe, koja je subjekt 
rečenice. ili drugim riječima, ako subjekt rečenice nije ujedno i ob-
jekt, t. j. predmet, na koji prelazi, kojega se tiče glagolska radnja, 
nego je objekt netko drugi, o komu se također govori u trećem licu, 
ili drugim riječima, ako dolazi jedna 3. osoba kao subjekt, a druga 3. 
osoba kao objekt, onda se ta ina, treća osoba ne označuje povratnom 
zamjenicom, nego zamjenicama li, ŝi, ĝi ili (Li laboras por li, Li ves-
tas lin: On radi ne za sebe, nego za nekog drugog, odnosno, on ne 
oblači sebe, nego nekog drugog). 

U 1. i 2. licu jednine i množine povratna zamjenica se ne upo-
trebljava se, jer tu ne može biti nikakve nejasnoće, kao u 3. licu, t. 
j. ne može nastati sumnja o tome, tko je objekt glagolske radnje. 

J e d n i n a 
3. 
1. Mi prenas mian ĉapelon: Ja uzimam s v o j šešir. 
2. Vi prenas vian ĉapelon: Ti uzimaš s v o j šešir. 
3. Li (ŝi, ĝi) prenas sian ĉapelon: On, (ona, ono) uzima s v o j 

šešir. 
Li (ŝi, ĝi) prenas l i a n (ŝian, ĝian) ĉapelon: On, (ona, 

ono) uzima n j e g o v šešir (t. j. ne svoj šešir, nego šešir nekog dru-
gog: n j e g o v šešir, odnosno on uzima n j e z i n šešir: ĝian ĉa-
pelon šešir na pr. djeteta). 

M n o ž i n a 
1. Ni prenas niajn ĉapelojn: Mi uzimamo s v o j e šešire. 
2. Vi prenas viajn ĉapelojn: Vi uzimate s v o j e šešire. 
3. Ili prenas siajn ĉapelojn: Oni uzimaju s v o j e šešire. 

Ili prenas iliajn ĉapelojn: Oni uzimaju n j i h o ve šešire, (t. j. 
ne svoje, nego šešire od drugih osoba, tuđe šešire). 

I p o s v o j n a z a m j e n i c a sia (svoj) upotrebljava se samo u 
trećem licu jednine i množine, i to samo u onom slučaju, kad je sub-
jekt glagolske radnje treća osoba, kojoj se nešto pridaje, ili joj ne-
što pripada. 
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4. B i l j e š k a. Povratna zamjenica si i posvojna zamjenica sia upo-
trebljavaju se i kad je subjekt rečenice zamjenica oni, ako se glagolska rad-
nja vraća na zamjenicu oni, odnosno ako se zamjenici oni, kao subjektu nešto 
pridaje: O n i devas havi tempon por si (Za s e b e se mora imati vremena). 
O n i devas gardi s i a j n interesojn. (S v o j e interese se mora, treba čuvati). 

5. M i estas s i n garda: Ja sam oprezan. 
Granda estas v i a s i n dono al nia afero: Velika je vaša oda-

nost našoj stvari. 
U složenim riječima, koje počinju sa sin-, ostaje sin- i u onom 

slučaju, kad se tiče prvog ili drugog lica jednine ili množine, pa se 
prema tomu i tada mora reći na pr. sin garda, s in dono. 

III. 6. Mi parol o s: Ja ću govoriti (govorit ću) 
Vi parol o s: Ti ćeš govoriti (govorit ćeš) 
Li (ŝi, ĝi) parol o s: On (ona ono) će govoriti (govorit će) 
Ni parol os: Mi ćemo govoriti (govorit ćemo) 
Vi parol o s: Vi ćete govoriti (govorit ćete) 
Ili parol o s: Oni (one, ona) će govoriti (govorit će). 

Mi est o s : J a ću biti (bit ću) 
Vi est o s: Ti ćeš biti (bit ćeš) 
Li (ŝi, ĝi) est o s: On (ona ono) će biti (bit će) 
Ni est o s: Mi ćemo biti (bit ćemo) 
Vi est o s: Vi ćete biti (bit ćete) 
Ili est o s: Oni (one, ona) će biti (bit će) 

Nastavak -os, dodan korijenu glagola, označuje b u d u ć e v r i -
j e me. 

Iz gornjih primjera se vidi, da je u esperantu buduće vrijeme 
glagola jednostavno t. j . sastoji se od j e d n e r i j e č i , od samog 
glagola, koji se spreže (parolos), dok je u hrv. buduće vrijeme složeno 
(govorit ću, govorit ćeš), te se sastoji od infinitiva glagola (govoriti) 
i od sadašnjeg vremena pomoćnog glagola h t j e t i (ću, ćeš, će i t. 
d.), pa se prema tomu buduće vrijeme u hrv. sastoji od d v i j e r i -
j e č i (govorit ću). Zato je posve pogrešno, a osim toga i besmisleno, 
kad naši početnici kažu na pr. Mi estos paroli mjesto Mi parolos. U 
esperantu nije potreban nikakav pomoćni glagol za obično buduće 
vrijeme (futur I.) jer već nastavak -os sam po sebi označuje buduć-
nost! 

IV. 7. Bonulo dobričina 
riĉulo bogataš 
feliĉulo sretnik 
junulo mladić 
kvarpiedulo četveronožac 

Sufiks -ul- označuje osobu, koja je karakterizirana (obilježena) 
s v o j s t v o m označenim u korijenu riječi (bonulo—dobričina). Pri-
mjer kvarpiedulo pokazuje, da sufiks -ul- može označivati i životinju 
stanovitog svojstva. 
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Ulo označuje čovjeka, kojega preziru, omalovažavaju, i ne može 
se doslovno prevesti na hrv. 

HEJMA TASKO 

1. Kad sniježi, nije jako (vrlo) hladno. 2. Zašto nosite kišobran? 
Nosim ga, jer je kišno vrijeme. 3. Ja dobro poznam sebe. 4. Ona se 
ne čuva! 5. Ja imam kod sebe svoj šešir, ali on nije uzeo svoju kapu. 
6. On će mu dati njegovu teku. 7. Vi niste dosta oprezni. 8. Ja ću vam 
odmah dati, što imam. 9. Naskoro će biti osam sati. 
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DEKUNUA LECIONO 

I. Kiu lernas, tiu scias. Kiu rompis, tiu devas pagi. De kiu flanko 
la fumo venas, de tiu flanko la vento blovas. Oni povas paroli nur 
pri tiuj aferoj, kiujn oni konas. Kio estas surtable, tio estas por la 
gastoj. Kio estas en la koro, tio ofte estas sur la lango. Kio estas mia, 
tio estas bona. Kion vi promesis, tion vi devas fari. Kia patro, tia 
filo. Kia demando, tia respondo. Kia ago, tia pago. Kie regas la forto, 
tie la rajto silentas. Kie oni laboras, tie oni ankaŭ eraras. Tiea espe-
rantista grupo estas tute nova. Tieaj homoj estas tre afablaj. Kie la 
dento doloras, tien iras la lango. Kiel estas certe, ke post la nokto 
venas la mateno, tiel estas certe, ke Esperanto venkos. Ĉu vi estos 
tiel afabla, kaj diros al mi, kie mi povas aĉeti poŝtmarkojn? Kiel pa-
sis al vi la hieraŭa posttagmezo? Mi legis ĵurnalon, promenis, aĉetis 
novajn ŝuojn, partoprenis la sindikatan kunvenon kaj tiel plu (ktp.) 
Kial vi ne venis hieraŭ? Mi ne venis tial, ĉar mi estis malsana. Kiam 
mi finos mian laboron, tiam mi estos libera. Kiam Zamenhof eldonis 
la unuan libron de Esperanto, li anoncis ĝin en la tiamaj gazetoj. 
Kiom oni lernas, tiom oni scias. Mi helpos al vi tiom, kiom mi povos. 
Kies panon oni manĝas, ties vorton oni parolas. 

II. Mi vojaĝas, kaj kun mi en la kupeo de la vagono estas kelkaj 
personoj. Unu persono sidas kontraŭ mi kaj unu apud mi. Tiu per-
sono, kiu sidas kontraŭ mi, estas maljunulo, kaj ĉi tiu persono, kiu 
sidas tute apud mi, estas juna knabino. Tiu ĉi lernolibro en mia mano 
estas tute nova, kaj tiu iernolibro ĉe vi estas malnova. Ĉi tiu nuna 
vintro estas agrabla, kaj la vintro de la antaŭa jaro estis tre mal-
varma. Tiu ĉi ĉambro, en kiu ni nun havas la kurson, estas la ejo de 
la Esperanto-societo, kaj en tiu apuda najbara ĉambro loĝas la dom-
mastro kun sia familio. Ĉi tiu seĝo estas proksime al mi, kaj tiu seĝo 
estas malproksime de mi. Ĉi tio sur mia tablo estas kajero, kaj tio, 
kion la instruisto tenas, estas kreto. Ĉi tie en nia urbo, estas granda 
trafiko, kaj multaj homoj surstrate, kaj tie en la vilaĝo, estas silenta 
strato, ĉar la homoj laboras sur kampoj. Mi iros tien, kaj poste mi 
venos ĉi tien. Ĉi-tiea kultura vivo estas altnivela. Ĉi-jara repertuaro 
de la popola universitato estas tre interesa. Ĉi-okaze mi bezonas vian 
helpon. Ĉi-vintre multe neĝas. 
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III. En la mondo ekzistas multaj profesioj. Meblojn faras la 
meblisto. Ŝuojn faras kaj riparas la ŝuisto. Horloĝojn riparas la hor-
loĝisto. En la razejo per razilo razas la razisto. Dentojn faras kaj ri-
paras la dentisto. La meblisto, ŝuisto, horloĝisto kaj similaj (k. s.) 
estas metiistoj. En la fabriko laboras la laboristoj, kaj en la oficejo 
oficas la oficistoj. La homoj iras kaj la veturiloj veturas sur vojoj. 
Ekzistas diversaj specoj de la vojoj: la vojoj estas diversspecaj. La 
larĝa vojo, sur kiu veturas la ĉaroj kaj aŭtomobiloj, estas ŝoseo. La 
mallarĝa vojo, sur kiu piediras la homoj, estas vojeto. La feran vo-
jon, sur kiu veturas la vagonoj kaj lokomotivoj, kune kun tiuj vago-
noj kaj lokomotivoj oni nomas fervojo. La oficisto de la fervojo estas 
fervojisto. En la lernejo instruas la instruistoj kaj instruistinoj. La 
doktoro, kiu kuracas la malsanulojn, estas kuracisto. La viro, kiu 
servas ĉe hejmo kaj en kampaj laboroj, estas servisto, kaj la virino, 
kiu servas, estas servistino. En la teatro kantas la kantistoj kaj kan-
tistinoj kaj muzikas la muzikistoj. La kason de nia societo tenas nia 
kasisto, kaj pri la biblioteko zorgas la bibliotekisto. Pri komerco oku-
pas sin la komercisto. 

Kiu multe ludas ŝakon, kiu multe ŝakludas, tiu estas ŝakisto. Kiu 
kolektas poŝtmarkojn, kiu okupas sin per filatelo, estas filatelisto. 
Per sporto okupas sin la sportisto. Per matematiko (aŭ: pri matema-
tiko) okupas sin la matematikisto, kaj per botaniko la botanikisto. 
Pri Esperanto okupas sin la esperantistoj. Pri kio vi vin okupas? 

VORTOJ 

I. tiu taj, onaj 
rompi lomiti, razbiti 
pagi platiti 
fumo dim 
blovi puhati 
tio to, ono 
promesi obečati 
tia takav, onakav 
agi činiti, raditi, postupati; 
ago čin, djelo 
regi vladati 
tie tamo, ondje 
rajto pravo 
silenti šutjeti; silento tišina 
erari pogriješiti, zabuniti se 
tiea tamošnji 
afabla prijazan 
dento zub 
dolori boljeti 
tien tamo, onamo 
tiel tako, onako 

II. 

aĉeti kupiti 
pasi proći 
ŝuo cipela  
partopreni sudjelovati 
kunveno sastanak 
plu dalje 
tial zato 
tiam tada, onda 
libera slobodan 
anonci oglasiti 
tiama tadašnji 
gazeto novine 
tiom toliko, onoliko 
ties od toga, od onoga 
kontraŭ nasuprot; protiv 
ĉi tiu ovaj, ova, ovo 
tiu ĉi ovaj, ova, ovo 
najbaro susjed 
mastro gospodar, domaćin 
proksima bliz 
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III. 

ĉi tio ovo 
ĉi tie ovdje 
trafiko promet 
ĉi tien ovamo 
ĉi-tiea ovdašnji 
nivelo nivo, razina 
ĉi-jara ovogodišnji 
repertuaro repertoar, raspo-

red predstava ili preda-
vanja 

okazi dogoditi se; okazo zgo-
da, prilika 

ĉi-okaze ovom zgodom 
bezoni trebati 
ĉi-vintre ove zime 
ekzisti postojati 
meblisto stolar 
ŝuisto postolar 
horloĝisto urar 
razi brijati 
razisto brijač 
dentisto zubar 
metio obrt 
metiisto obrtnik 
vojo put 
speco vrsta 
larĝa širok 
ĉaro kola 

ŝoseo cesta 
piediri pješačiti 
fero željezo 
nomo ime; nomi imenovati, 

nazivati 
fervojo željeznica 
fervojisto željezničar 
kuracisto liječnik 
servi služiti 
servisto sluga 
kantisto pjevač 
muzikisto svirač 
kasisto blagajnik 
bibliotekisto knjižničar 
komerci trgovati 
okupi zauzeti; okupi sin ba-

viti se 
komercisto trgovac 
ŝako šah 
ŝakisto šahist 
kolekti skupljati 
filatelo skupljanje maraka 
filatelisto skupljač maraka, 

filatelist 
sportisto športaš 
matematiko računstvo 
matematikisto matematičar 
botaniko znanost o bilju 
botanikisto botaničar 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Kiu? tko, koji? 
Kio? što? 
Kia? kakav? 
Kie? gdje? 
Kien? kamo? 
Kiam? kada? 
Kiom? koliko? 
Kial? zašto? 
Kiel? kako? 
Kies? čiji? 

Tiu taj, onaj 
Tio to, ono 
Tia takav, onakav 
Tie tu, tamo, ondje 
Tien tamo, onamo 
Tiam tada, onda 
Tiom toliko, onoliko 
Tial zato, radi toga 
Tiel tako, onako 
Ties toga, onoga 

Gore su prikazani u p i t n i k o r e l a t i v i , koji počinju slovom 
k- i p o k a z n i k o r e l a t i v i s početnim slovom t-. Kako je gore 
vidljivo, pokazni korelativi svojim sadržajem, a i svojim oblikom, 
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točno odgovaraju na pitanja upitnih korelativa. Dodavši pokaznom 
korelativu tie nastavak -n, označujemo smjer: tien tamo, onamo. 

Kako od upitnih, tako i od pokaznih korelativa možemo, gdje to 
smisao dopušta, tvoriti nove riječi: tiea tamošnji, tiama tadašnji. 

II. 2.tiu taj, onaj 
tio to, ono 
tie tu, tamo, ondje 
tien tamo, onamo 
ĉi tiu (tiu ĉi) seĝo ovaj stolac 
ĉi tiu (tiu ĉi) vintro ova zima. 

ĉi tiu (tiu ĉi) ovaj 
ĉi tio (tio ĉi) ovo 
ĉi tie (tie ĉi) ovdje 
ĉi tien (tien ĉi) ovamo 

Ako se riječca ĉi nalazi pred pokaznim korelativom (na pr. ĉi tiu) ili 
iza njega (na pr. tiu ĉi), ona označuje b l i z i n u , i to ili prostornu 
blizinu (na pr. ĉi tiu seĝo ovaj stolac) ili vremensku (na pr. ĉi tiu vin-
tro ova zima). 

3. ĉi-tiea ovdašnji 
ĉi-jara ovogodišnji 
ĉi-okaze ovom zgodom. 

Ovi primjeri pokazuju riječcu ĉi u složenim riječima, gdje se ĉi spaja 
crticom s ostalim dijelom riječi: ĉi-jara ovogodišnji. 

4. B i l j e š k a . U novije se doba riječca ĉi sve češće upotrebljava bez 
tiu u poeziji, pa i u prozi: ĉi homo mjesto ĉi tiu homo, ĉi kanton mjesto 
ĉi tiun kanton, ĉi floroj mjesto ĉi tiuj floroj. 

III. 5. meblisto stolar 
horloĝisto urar 
instruisto učitelj 

ŝakisto šahist 
filatelisto filatelist 
sportisto sportaš. 

Sufiks -ist- označuje o s o b u s t a l n o g z a n i m a n j a (na 
pr. horloĝisto urar) ili o s o b u , k o j a se n e č i m b a v i izvan 
svog zanimanja (na pr. filatelisto). 

Sufiks -ist- označuje i pristašu, ali o tomu će biti govora u vezi 
sa sufiksom -ism-. 

Ako korijen riječi sam po sebi označuje zanimanje, onda se ne 
smije takvom korijenu dodati sufiks -ist-, na pr. profesoro, tajloro 
(ne smije se reći profesoristo, tajloristo). U takvim slučajevima je, 
naime, sufiks -ist- nepotreban. 

HEJMA TASKO 
1. Onaj, tko pita, ne voli davati. 2. Ja ću vas čekati tamo, gdje 

smo se prekjučer sastali. 3. Kad dodem kući, onda ću večerati. 4. 
Toliko puta sam vam već govorio o tomu. 5. Tako će biti, kako vi že-
lite. 6. Ovdje se mogu vidjeti mnoge stvari. 7. Ja ne poznam ovog 
čovjeka. 8. Nosim svoj sat uraru, a poslije ću uzeti od postolara svoje 
cipele, koje mi je on već sigurno popravio. 
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DEKDUA LECIONO 

I. Bonvolu, amiko, eniri en la ĉambron! En la homplena vagono 
mi faras paŝon, kaj mi premas per la piedo, mi piedpremas la piedon 
de mia najbaro, kaj mi diras al li: „Pardonu!" Dum la ekskurso de 
esperantistoj ĉe la komuna tagmanĝo, junulo donas poŝtkarton kaj 
fontoplumon al la knabino, kiu sidas apud li, kaj li diras al ŝi: „Bon-
volu subskribi la poŝtkarton!" Bonvolu atendi! La patrino diras al 
knabeto: Venu ĉi tien! Fermu la pordon kaj malfermu la fenestrojn! 
Estu kontenta! Estu diligenta! Estu sanaj kaj feliĉaj! La instruisto 
diras al la gelernantoj: ,,Respondu esperante!" Pardonu al viaj mal-
amikoj! Traduku ĉi tiun frazon el Esperanto en la kroatan lingvon! 
Mi demandos, kaj vi respondu! Ankaŭ vi venu! Li ne forgesu alporti 
la libron! Ŝi silentu pri tio! Ni iru! Ni laboru kaj esperu! Ili legu, pa-
rolu kaj korespondu! Sufiĉe mi laboris, mi ripozu! 

Mi levas la ĉapelon kaj salutas. Mi salutas vin! Akceptu mian 
saluton! Saluton! Mi dankas! Akceptu mian dankon! Dankon! Par-
donu! Mi petas pardonon! Pardonon! Vivu! 

II. Mi deziras, ke vi parolu. Mi deziras, ke vi esprimu vian opi-
nion. La kasisto postulas, ke la membroj pagu la membrokotizon. La 
direktoro ordonis, ke la oficistoj laboru hodiaŭ posttagmeze. Perme-
su, ke mi vidu vian ĵurnalon. Mi proponas, ke ni malmulte ripozu. 
La instruisto petas, ke la lernantoj skribu la hejmajn taskojn. Mi 
deziras, ke morgaŭ estu bela vetero. Ĉu vi permesas, ke mi vin akom-
panu? Ĉu vi volas, ke mi diru al vi la veron? 

III. Mi parolas malrapide, por ke1 vi min komprenu. Mi diras al 
vi tion, por ke vi sciu. Ni devas rapidi, por ke ili ne atendu nin. Mi 
klopodas, por ke ĉio estu en la ĝusta tempo, ĝustatempe preta. Mia 
amikino petas vin, ke vi donu al ŝi vian kombilon, por ke ŝi kombu 
la harojn. Ni vizitas la kurson por ke ni ellernu Esperanton: ni vizi-
tas la kurson por ellerni Esperanton. Mi venis por prunti la librojn 
el nia biblioteko. Ni manĝas por vivi, kaj ni ne vivas por manĝi. 

IV. La loĝanto de Zagreb estas Zagrebano. La loĝanto de Eŭro-
po estas Eŭropano. La loĝanto de la urbo estas urbano, la loĝanto de 

1 Por ke se prevodi: da (u namjernim i željnim rečenicama). 
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la vilaĝo — vilaĝano. La membro de la komitato estas komitatano, la 
membro de la klubo — klubano. La membro de la partio estas par-
tiano. La membro de la kurso estas kursano, la lernanto de la gim-
nazio — gimnaziano. La adepto de Kristo estas kristano. La adepto 
de Luter estas luterano. La adepto de la sama ideo estas samideano. 
La esperantistoj nomas unuj la aliajn „samideano". La loĝanto de 
Ameriko estas Amerikano. La loĝanto de la sama lando estas sam-
landano. La loĝanto de la eksterlando estas eksterlandano. La mem-
bro de la grupo estas grupano. La adepto de Mahomet estas maho-
metano. La urbanoj ofte ne komprenas la vivon kaj la bezonojn de la 
vilaĝanoj. La sufikso -an- signifas: loĝanto, membro, adepto. La vor-
to ano signifas: membro. Ĉu vi estas ano de nia societo? 

V. La direktoro de la fabriko estas fabrikestro. La direktoro 
de la lernejo estas lernejestro. La kapitano de la ŝipo estas ŝipestro. 
La urbon administras la urbestro. En la imperio regas la imperi-
estro. La persono, kiu estras la oficejon, la estro de la oficejo estas 
oficejestro. 

VI. Zagreb estas la kroata ĉefurbo. Ilica estas la ĉefstrato de 
Zagreb. Samideano (s-ano) Teo Jung estas la ĉefredaktoro de la se-
majna Esperanto-gazeto „Heroldo de Esperanto". La estro, la ĉefo 
de nia laborejo estas severa. La ĉefa problemo, pri kiu diskutis nia 
komitatkunsido, estis la problemo: kiel organizi la propagandon. 

VORTOJ 

I. bonvoli izvoljeti 
paŝi koračati 
premi pritisnuti, tlačiti 
piedpremi pogaziti 
pardoni oprostiti 
ekskurso izlet 
komuna zajednički 
poŝtkarto dopisnica 
fermi zatvoriti 
traduki prevoditi (iz jednog 

jezika u drugi) 
frazo izreka, rečenica 
forgesi zaboraviti 
esperi nadati se 
levi dignuti, dizati 
akcepti prihvatiti, primiti 

II. esprimi izraziti 
opinii misliti, držati 
postuli zahtijevati 
membro član 

kotizo prinos, koji se plaća 
u zajedničku blagajnu 

membrokotizo članarina 
ordoni zapovjediti, 

naložiti 
permesi dopustiti 
proponi predložiti 
peti moliti 
akompani pratiti 
vera istinit 

III. klopodi nastojati 
ĝusta ispravan, prav 
preta pripravan, gotov 
prunti posuditi 

IV. loĝanto stanovnik 
Zagrebano Zagrepčanin 
Eŭropano Evropljanin 
urbano građanin 
vilaĝano seljak 
komitato odbor 
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komitatano odbornik 
partio stranka 
partiano član stranke 
kursano član, polaznik 

tečaja 
gimnaziano gimnazijalac 
adepto pristaša, sljedbenik 
kristano kršćanin 
luterano luteran 
ideo ideja, misao 
samideano istomišljenik 
Amerikano Američanin 
samlandano zemljak 
eksterlandano inozemac 
grupano član grupe 
mahometano muhamedanac, 

musliman 
signifi značiti 
ano č lan 

V. fabrikestro ravnatelj tvor-
nice 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

1.1. Legu! Čitaj! Čitajte! 
Ankaŭ vi legu! I ti čitaj! I vi čitajte! 
Li (ŝi, ĝi) legu! (On ona, ono) neka čita! 
Ni legu! Čitajmo! 
Ili legu! Neka čitaju! 

Iz gornjih primjera se vidi, da se nastavkom -u u esperantu 
tvori z a p o v j e d n i i l i v o l j n i načč in ( i m p e r a t i v ) . 

Primjer „Legu! Čitaj! Čitajte!" pokazuje, da se kod imperativa 
u drugoj osobi jednine i množine izostavlja lična zamjenica vi (ci). 

Daljnji primjer „Ankaŭ vi legu! I ti čitaj! I vi čitajte!" poka-
zuje, da se zamjenica vi mora upotrebiti, ako se druga osoba jednine 
ili množine želi imperativom osobito naglasiti. 

Primjer „Mi legu!" pokazuje, da u esperantu postoji imperativ 
i u prvoj osobi jednine, čega nema u hrvatskom jeziku, pa se zbog 
toga taj imperativni oblik i ne može na hrvatski doslovno prevesti. 
Taj imperativni oblik u esperantu još je ljepše prikazan u primje-
ru: ,„Sufiĉe mi laboris, mi ripozu!" (kao da čovjek sam sebi zapo-
vijeda). 

Ostali primjeri pokazuju, da osim gornje iznimke uz imperativ 
stoje lične zamjenice. 

lernejestro upravitelj škole 
ŝipestro kapetan broda 
administri upravljati 
urbestro gradski načelnik 
imperio imperij, carstvo 
imperiestro imperator, car 
estri upravljati 
estro nadstojnik, šef 
oficejestro šef, nadstojnik 

ureda 
kroata hrvatski 
ĉefurbo glavni grad 
ĉefstrato glavna ulica 
reddktoro urednik 
ĉefredaktoro glavni urednik 
heroldo vjesnik 
ĉefo nadstojnik, šef 
severa strog 
diskuti raspravljati 
kunsido sjednica 
organizi organizirati 
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2. Akceptu mian saluton! Saluton! Primite moj pozdrav! Po-
zdrav! 

Akceptu mian dankon! Dankon! Primite moju zahvalu! Hvala! 
Mi petas pardonon! Pardonon! Molim oprostite! Oprostite! 

Pardon! 
Gornji primjeri pokazuju, da su esperantske fraze „Saluton!", 

„Dankon!" i „Pardonon!", zapravo skračene rečenice, te od prelaznih 
glagola (akcepti, peti) tih skračenih rečenica potječu akuzativni na-
stavci ovih triju riječi. 

Najobičniji esperantski pozdrav „Saluton!" ne da se na hrvatski 
doslovno prevesti, jer takav pozdrav u hrv. nije uobičajen. 

II. 3. Mi deziras, ke vi parolu: Želim, da govorite. 
La kasisto postulas, ke oni pagu la kotizon: Blagajnik zahtijeva, 

da se plati prinos. 
La direktoro ordonis, ke la oficistoj laboru: Ravnatelj je nare-

dio, da činovnici rade. 
Permesu, ke mi vidu la ĵurnalon: Dopustite, da vidim novine. 
Mi proponas, ke ni ripozu: Predlažem, da se odmorimo. 
Li petas, ke ili skribu: On moli, da oni pišu. 
Mi volas, ke vi diru: Hoću, da kažete. 
Ako u glavnoj rečenici stoji glagol ordoni, postuli, proponi, per-

mesi, voli, deziri, peti i sl., dakle glagol, kojim se izriče zapovijed, 
volja, želja i sl. onda zavisna rečenica počinje veznikom ke (naš ve-
znik d a) i glagol zavisne rečenice ima oblik imperativa (željne ili 
zapovjedne rečenice). 

Ima i drugih rečenica, koje počinju s ke (da), a koje nisu željne 
ili zapovjedne, jer glavna rečenica ne izrazuje želju ili zapovijed, te 
u takvim rečenicama ne stoji imperativ, na pr. Mi scias, ke vi lernas. 
Znam, da učite (ne može se reći: Mi scias, ke vi lernu). 

III. 4. Mi parolas malrapide, por ke vi min komprenu: Govorim 
polako, da me razumijete. 

Gornji primjer pokazuje namjernu rečenicu. Namjera se vidi 
iz smisla rečenice: Govorim polako s namjerom, da me razumijete. 
U hrv. se ovo ,,s namjerom", ,,s ciljem", „sa svrhom" ispušta i ostaje 
samo veznik d a, a u esperantu se izraz ,,s namjerom" i sl. zamje-
njuje prijedlogom por, pa tako dobijemo složeni namjerni veznik 
por ke (što je skračeno od por tio ke), koji se na hrv. prevodi vezni-
kom da . N a m j e r n e r e č e n i c e u e s p e r a n t u p o č i -
n j u s por ke , a n j i h o v g l a g o l s t o j i u v i j e k u 
i m p e r a t i v u . 

5. B i l j e š k a . Ako želimo osobito naglasiti svrhu, mjesto por ke 
možemo kazati por tio, ke: Mi donis al vi la libron ne por tio, ke vi ĝin 
tenu en la libroŝranko, sed ke vi ĝin legu — Dao sam ti knjigu ne zato, da 
je drziš u ormaru za knjige, nego da je čitaš. 
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6. Ni vizitas la kurson, por ke ni ellernu Esperanton: ni vizitas 
la kurson por ellerni Esperanton. 

Ako je ista osoba subjekt i u glavnoj i zavisnoj rečenici (Ni 
vizitas, por ke ni ellernu! Pohađamo, da naučimo: u ovom primjeru 
je ni subjekt glavne i zavisne rečenice), može se mjesto por ke s 
imperativom upotrebiti por s i n f i n i t i v o m : Ni vizitas la 
kurson por ellerni Esperanton! Pohađamo tečaj, da naučimo espe-
ranto. 

IV. 7. Urbano građanin (stanovnik grada) 
komitatano odbornik (član odbora) 
luterano luteran (pristaša Lutera) 

Sufiks -an- označuje stanovnika, člana, pristašu. Ano znači: 
član, pripadnik. 

V. 8. Urbestro gradski načelnik 
ŝipestro kapetan broda 
lernejestro upravitelj škole. 

Sufiks -estr- označuje p o g l a v a r a , š e f a , u p r a v i t e l j a , 
a to isto značenje ima -estr-, upotrebljen samostalno kao imenica: 
estro. 

VI. 9. Ĉefurbo glavni grad 
ĉefredaktoro glavni urednik 

ĉefstrato glavna ulica 
Korijen ĉef- (ĉefo poglavar, šef; ĉefa glavni) upotrebljava se i 

kao prefiks sa značenjem: g l a v n i , v r h o v n i , n a j v a ž n i j i : 
ĉefurbo glavni grad (za razliku od srodnog sufiksa -estr-, koji, kako 
smo vidjeli, označuje šefa, poglavara, upravitelja). 

HEJMA TASKO 

1. Pohodite me, kad budete imali vremena. 2. Oni neka rade, 
kako znaju, 3. Čovjek ne može živjeti bez čovjeka, i zato potrebe 
života zahtijevaju, da čovjek pomaže čovjeku. 4. Želim, da budete 
sretni. 5. Žurim se i pišem vam kratko da pravodobno (pravovre-
meno) dobijete ovaj list. 6. Esperanto mogu lako naučiti ne samo 
građani, nego i seljaci. 7. Odbornici našeg esperantskog društva 
imali su danas svoju sjednicu. 
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DEKTRIA LECIONO 

I. Se la stomako doloras, la kapo laboras. Se ne venas per bona 
vorto, oni prenas per forto. Se la okulo ne vidas, la koro ne deziras. 
Se amiko petas, li ne ripetas. Se unu ne venis, dek ne atendas. Se 
vi scias, diru. Se vi postulos, oni donos al vi. 

Se mi havus monon, multon mi aĉetus. Se mi scius, kie mi falos, 
mi metus tien tapiŝon. Se la ĉielo falus al la tero, birdojn kapti 
estus facila afero. Multaj diras: „Se mi havus tempon, mi lernus 
Esperanton". Kaj vi respondu al ili: ,,Se vi volus lerni, vi trovus la 
tempon". Se amiko petus, li ne ripetus. 

Ho, se mi povus ripozi! Mi dezirus havi radioaparaton. Ili volus 
scii, ĉu tio estas vero. Kiu permesus, ke oni dancu sur lia dorso? 

II. Ne ekzistas tiu, kiu ne devus morti: ĉiu devas morti. Ne 
ekzistas tiu, kiu ne amus sin: ĉiu amas sin. Ĉiu homo propran saĝon 
posedas: ĉiu propran saĝon posedas. Ĉiu homo manĝas, kiel li aran-
ĝas: ĉiu manĝas, kiel li aranĝas. Ĉiu iras, kiel saĝo al li diras. 
Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas. Ĉiu komenco estas malfacila. Ĉiu me-
dalo du flankojn posedas. En sia korto ĉiu koko estas forta. En ĉiu 
aĝo devas kreski la saĝo. Por ĉiu ago venos tempo de pago. Ĉiu „tial" 
havas sian „kial". Ĉiujare okazas la internaciaj Esperanto-kongresoj. 
Multaj homoj en la mondo malfacile perlaboras la ĉiutagan panon. 
La prelegojn de la popola universitato ni vizitas ĉiumarde vespere: 
marde vespere. 

La pesimistoj diras, ke ĉio en la mondo estas malbona. Ĉio 
havas sian „sed" kaj sian „se". Ĉio havas sian finon. Ĉe bela aŭ 
malbela vetero, ĉe ĉia vetero mi vojaĝos morgaŭ. La esperantistoj 
ekzistas ne nur en la tuta Eŭropo, sed ankaŭ en Ameriko, Azio, 
Aŭstralio kaj Afriko: la esperantistoj ekzistas ĉie. Kien do la espe-
rantistoj povas per Esperanto vojaĝi? Ili povas vojaĝi ĉien. Sur la 
norda poluso estas malvarme dum la tuta jaro, tie estas malvarme 
ĉiam. Kiam estas hejme via avino? Ŝi estas ĉiam hejme. Oni diras, 
ke Mezzofanti parolis ĉiujn lingvojn. Kiel do, laŭ la onidiroj, laŭ-
dire, parolis Mezzofanti? Li parolis ĉiel. Kies lingvo estas Esperan-
to? Esperanto estas lingvo por ĉiuj homoj, ĝi estas ĉies lingvo. 

75 



III. Multaj vagonoj kune, kolekto de vagonoj, estas vagonaro. 
Multaj, multnombraj arboj, kiuj kune kreskas, estas arbaro. La 
arbaroj en Afriko, kiuj havas tre maljunajn, altegajn kaj dikegajn 
arbojn, estas praarbaroj. La kolekto de reguloj estas regularo. Ĉiuj 
homoj kune en la mondo formas la homaron. La homaro bezonas la 
internacian lingvon. Ĉiuj gazetoj de Zagreb kune formas la Zagre-
ban gazetaron, kaj ĉiuj gazetoj de Esperanto formas la Esperanto-
gazetaron. Ĉiuj gejunuloj kune estas junularo (oni diras ,,gejunu-
laro" nur, se oni volas akcenti la ambaŭ seksojn). Ĉiu esperantisto 
devas posedi bonan Esperanto-vortaron. La plej kompleta vortaro 
de Esperanto estas la Esperanto-esperanta Plena1 Vortaro. La adre-
sojn, kiujn vi bezonas, vi trovos en la adresaro. Ĉiuj burĝoj kune 
formas la burĝaron, kaj ĉiuj proletoj kune — la proletaron. Ĉiuj 
membroj (anoj) de la societo estas ĝia membraro (anaro). La grupo, 
la kolekto de ŝipoj, kiuj kune veturas, aŭ ĉiuj ŝipoj de la sama ŝtato 
estas ŝiparo, la militŝipoj — militŝiparo, la komercaj ŝipoj — ko-
merca ŝiparo. Brazilo havas novan registaron. Apud la ŝoseo kuŝas 
aro de ŝtonoj. En nia korto kuŝas aro de brulligno. Surstrate staras 
kaj interparolas aro de homoj. 

La tago, en kiu oni festas, estas festotago. La ĉefa festotago de 
la tutmonda proletaro estas la Unua de Majo. La ĉefaj festoj de la 
esperantistaro estas la naskotago kaj la mortotago de Zamenhof. La 
ĉefaj kristanaj festotagoj estas Kristnasko, Pasko kaj Pentekosto. 

IV. La ĉeno konsistas el multaj ĉeneroj. La neĝo konsistas el 
tre multaj, multegaj blankaj neĝeroj, kiuj fluge falas el la ĉielo. 
La pajlo konsistas el pajleroj. La malgranda peco de la mono estas 
monero. La malgranda kaj maldika peco de la ligno estas lignero. 
La tre eta peceto de la pano estas panero. El la fajro elsaltas fajreroj. 
La tre eta peco de la objekto estas ero. Mi havas en la poŝo nur kel-
kajn monerojn. Por nia laboro ni ne volas ricevi panerojn. La ato-
moj estas tre etaj, etegaj2 eroj de la materio. 

I. se ako, da, kad 
havus: Mi havus ja bih imao 

vi havus ti bi imao 
li havus on bi imao i t.d. 
nastavak -us označuje po-
godbeni način ili kondi-
cional 

fali pasti, padati 
tapiŝo sag, čilim 

1 Plena znači ne samo p u n , nego i p o t p u n . U ovom slučaju znači 
p o t p u n . 

8 Etega: et-ega sićušan. 
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kapti hvatati, uhvatiti 
trovi naći 
ho oh 
dorso leda 

II. morti umrijeti 
ĉiu svatko, svaki: ĉiuj svi 
propra vlastit 
saĝa mudar, pametan 

VORTOJ 



aranĝi prirediti 
gvidi voditi 
komenci početi 
medalo medalja 
perlabori zaraditi 
pesimisto pesimist, 

čovjek, koji sve proma-
tra s najgore strane 

ĉio sve 
ĉia svakakav 
ĉie svagdje 
ĉien svakamo 
nordo sjever 
poluso pol (na pr. sjeverni 

pol) 
ĉiam uvijek, svagda 
do dakle 
onidiro ono, što ljudi pripo-

vijedaju 
laŭdire prema pripovijeda-

nju, navodno 
ĉiel svakako 
ĉies svačiji 

III. festi svetkovati, slaviti 
festotago blagdan 
Kristnasko Bozić 
Pasko Uskrs 
Pentekosto Duhovi 
vagonaro vlak 
arbaro šuma 
regulo pravilo 
regularo pravila 
formo oblik: formi obliko-

vati, sačinjavati 
homaro čovječanstvo 
gazetaro novinstvo, štampa 
junularo mladež, omladina 
akcenti naglasiti 

ambaŭ oba, obadva 
sekso spol 
vortaro rječnik 
kompleta potpun 
adresaro adresar 
burĝo buržuj, građanin 
burĝaro buržoazija, 

građanska klasa 
proleto proleter 
proletaro proletarijat 
membraro članstvo 
anaro članstvo 
ŝiparo brodovlje, mornarica 
registaro vlada (tj. reg-ist-

ar-o skup onih koji vla-
daju) 

aro hrpa, gomila 
ŝtono kamen 
bruli gorjeti 
brulligno gorivo drvo 
interparoli razgovarati 
esperantistaro svi esperan-

tisti kao skup, cjelina 
IV. ĉeno lanac 

ĉenero karika 
neĝero snježna pahuljica 
pajlero slamka 
peco komad 

monero novčić, sitni novac 
lignero trijeska 
panero mrvica 
fajro oganj, vatra 
salti skočiti 
fajrero iskra 
ero djelić, čestica 
materio tvar, materija 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Mi laborus 
Vi (ci) laborus 
Li laborus 
Ŝi laborus 
Ĝi laborus 

ja bih radio, radila (radio, radila bih) 
ti bi radio, radila (radio, radila bi) 
on bi radio (radio bi) 
ona bi radila (radila bi) 
on (ona, ono) bi radio (-la, -lo) (radio, -la, 
-lo bi) 
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Ni laborus mi bismo radili, radile (radili, -le bismo) 
Vi laborus vi biste radili, radile (radili, -le biste) 
Ili laborus oni (one, ona) bi radili, (radile, radila) 

(radili, -le, -la bi) 

Mi estus 
Vi (ci) estus 
Li estus 
Ŝi estus 
Ĝi estus 

Ni estus 
Vi estus 
Ili estus 

ja bih bio, bila (bio, bila bih) 
ti bi bio, bila (bio, bila bi) 
on bi bio (bio bi) 
ona bi bila (bila bi) 
on (ona, ono) bi bio (-la, -lo) (bio, bila, 

bilo bi) 
mi bismo bili, bile (bili, bile bismo) 
vi biste bili, bile (bili, bile biste) 
oni, (one, ona) bi bili (bile, bila) (bili, bile, 
bila bi) 

Nastavak -us, dodan korijenu glagola označuje p o g o d b e n i 
n a č i n i l i k o n d i c i o n a l : Mi laborus ja bih radio. 

2. Se la stomako doloras, la kapo laboras: A k o želudac boli, 
glava radi. K a d želudac boli, glava radi. 

Se mi scius, mi dirus: K a d bih znao, rekao bih. Da znadem, 
rekao bih. 

Ovo su p o g o d b e n e r e č e n i c e , koje počinju veznikom se. 
Prva rečenica pokazuje, da se veznik se u pogodbenoj rečenici, koja 
nema kondicionala, prevodi na hrv. veznicima ako, kad. Iz druge 
rečenice se vidi, da se se u pogodbenoj rečenici, u kojoj stoji kondi-
cional, prevodi na hrv. veznicima k a d , da . 

Ĉiu (ĉiu homo) svatko (na pr. ĉiu amiko, 
ĉiu tago), svaki 
Ĉio sve 
Ĉia svakakav 
Ĉie svagdje, svuda 
Ĉien svakamo 
Ĉiam uvijek, svagda 
Ĉiom sve, svekoliko 
Ĉial radi svega 
Ĉiel svakako 
Ĉies svačiji. 

II. 3. Kiu? tko, koji? 

Kio? ŝto? 
Kia? kakav? 
Kie? gdje? 
Kien? kamo? 
Kiam? kada? 
Kiom? koliko? 
Kial? zašto? 
Kiel? kako? 
Kies? čiji? 

Ovo su o p ć e n i t i k o r e l a t i v i , koji počinju slovom ĉ-. 
I oni, kako se vidi, svojim sadržajem i oblikom točno odgovaraju 
na pitanja upitnih korelativa. Dodavši općenitom korelativu ĉie na-
stavak -n označujemo smjer: ĉien svakamo. Ĉiuj: svi. 

III. 4. Homaro čovječanstvo 
junularo mladež, omladina 
arbaro šuma 
vortaro rječnik 
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Sufiks -ar- označuje skup istovrsnih bića (na pr. homaro) ili 
predmeta, stvari (na pr. arbaro, vortaro). Aro znači: hrpa, gomila, 
skup, grupa. 

IV. 5. ĉenero karika (lanca) 
neĝero pahuljica (snijega) 
pajlero slamka. 

Sufiks -er- označuje djelić, česticu neke cjeline. 

HEJMA TASKO 

1. Ako se hoće, može se mnogo učiniti. 2. Kad bih znao, gdje se 
može kupiti dobro nalivpero, kupio bih ga. 3. Svatko radi, kako zna. 
4. Naše društvo ima sastanke svakog petka. 5. Reći ću vam sve, što 
znadem. 6. Vi ste uvijek dobro raspoloženi. 7. Ja ću se voziti prvim 
jutarnjim vlakom. 8. Sniježne pahuljice, koje svuda padaju, pokrile 
su moj šešir i zimski kaput. 
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DEKKVARA LECIONO 

I. Ĉiu al si helpas tiel, kiel li povas kaj scias. Mia fontoplumo 
kaj via krajono estas egale longaj; mia fontoplumo estas tiel longa, 
kiel1 via krajono. Ambaŭ fenestroj de nia ĉambro estas egale altaj: 
la unua fenestro estas same tiel alta, kiel la dua. La varmego kaj la 
malvanmego estas egale malagrablaj: la varmego estas same mal-
agrabla, kiel la malvarmego. Pri homo tute2 libera oni diras, ke li 
estas libera, kiel birdo aera. Ĝi estas certa, kiel duoble du kvar. La 
luno, kiu levas sin, estas ruĝa kiel sango. 

II. Parizo estas granda, kaj Londono estas ankaŭ granda. Ĉu 
Parizo kaj Londono estas egalaj, ĉu ili estas egale grandaj? Ili ne 
estaj egalaj, sed Londono estas pli granda. Ĉu la fiakro kaj la aŭto-
mobilo estas egale rapidaj? La aŭtomobilo estas pli rapida. Londono 
estas pli granda ol Parizo. La aŭtomobilo estas pli rapida ol la 
fiakro. La krajono estas pli longa ol la kreto. La forno estas pli alta 
ol la ŝranko. La neĝo estas pli blanka ol la lakto. Pli bona pano sen 
butero, ol kuko sen libero. La devo3 estas pli grava ol ĉio. Esperan-
ton oni pli facile lernas ol la naciajn lingvojn. Vi parolas pli bone ol 
mi. Du homoj povas fari pli multe ol unu. En Afriko estas pli var-
me, ol en Eŭropo. Pli bone estas saĝe silenti, ol malsaĝe paroli. Pli 
facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon. Pli facile estas malbonon 
eviti, ol korekti. Pli bone ne fari, ol erari. Pli facile estas multon 
elspezi, ol malmulton enspezi. La kato estas pli malgranda ol la 
hundo. Mia avo estas pli aĝa,4 ol mia avino. Pli kara kapo, ol ĉapo. 
Plibono estas malamiko de bono. La lakto estas malpli blanka ol la 
neĝo kaj malpli dolĉa ol la sukero. Vi estas malpli aĝa ol mi. 

La mano kaj la forno estas varmaj, sed la forno estas pli varma 
ol la mano kaj la mano estas malpli varma ol la forno. La seĝo kaj 
la muro estas malvarmaj, sed la muro estas pli malvarma ol la seĝo 
kaj la seĝo estas malpli malvarma ol la muro. 

Ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro. Ju pli multaj in-
fanoj, des pli multaj manoj. Ju pli multe5 oni lernas, des pli multe 

1 Kiel znači ne samo k a k o , nego i k a o. 2 Tuta sav, cijel: tute posve, 
sasvim. 3Devo : dužnost. 4 Pli aĝa stariji. Malpli aĝa mlađi. 5Pli multe više. 
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oni scias. Ju pli frue oni venas, des pli bonan lokon oni prenas. Ju 
laboro pli publika, des pli granda la kritiko. Ju pli multnombraj 
estos la esperantistoj, des pli grandan utilon prezentos Esperanto. 
Se ni ricevos tie ne nur manĝon, sed ankaŭ tranoktejon, des pli bone. 

III. La ŝranko estas alta. Ĉu la fenestro kaj ŝranko estas egalaj? 
La fenestro estas pli alta ol la ŝranko. Ĉu la muro kaj la fenestro 
estas egalaj? La muro estas pli alta ol la fenestro. La muro estas 
pli alta ol la fenestro kaj la ŝranko: la muro estas la plej alta. La 
plej bona kuracisto estas la tempo. La plej granda poeto de la 
originala Esperanto-literaturo estas Kolomano Kalocsay (legu: Ka-
loĉaj). Ĉiu por si estas la plej kara. Kiu estas la plej bona amiko 
tion montras la malfeliĉo. Novjorko estas la plej granda el6 ĉiuj 
urboj de la mondo. Esperanto estas la plej facila el ĉiuj lingvoj. El 
ĉiuj floroj la plej bela estas la rozo. La somero estas la plej varma 
el ĉiuj jarsezonoj. 

El ĉiuj birdoj la najtingalo kantas plej bele. El ĉiuj veturiloj 
la aeroplano veturas plej rapide. Plej bone ridas, kiu lasta ridas. 

La februaro estas la plej mallonga monato. La heliko estas la 
plej malrapida besto. Ĉiu tago estas luma, sed la nuboplena tago 
estas la malplej luma. 

IV. Zagreb estas granda urbo, sed Novjorko estas grandega, tre 
granda urbo. Maroko estas tre varma lando, sed la landoj ĉirkau la 
ekvatoro estas tro varmaj. Esperanto estas tre facila, kaj la naciling-
voj estas tro malfacilaj. Bela estas Romo, sed tro malproksima de 
nia domo. Vi parolas jam tute bone. Tio, kio estas treege bela, tamen 
ne estas perfekte bela. Oni devas multe ekzerci kaj studi la lingvon, 
kaj precipe multe legi la esperantajn literaturon kaj gazetaron. 

V. La manskribo, kiun oni povas legi, estas legebla. La akvo, 
kiun oni povas trinki, estas trinkebla. Ĉiu akvo ne estas trinkebla. 
Ĉu ĉiu vino estas trinkebla? Tra la pura akvo oni povas vidi: la pura 
akvo estas travidebla. La vitron oni povas rompi: la vitro estas rom-
pebla. La infanaĝon oni ne povas forgesi: la infanaĝo estas nefor-
gesebla. La subskriboj kaj receptoj ofte estas nelegeblaj. Esperanton 
oni povas facile ellerni: Esperanto estas facile ellernebla. La tro 
malproksimaj kaj malfortaj radiostacioj ne estas aŭdeblaj. La libro 
kiun oni ne plu povas aĉeti, ne estas aĉetebla. La frazo, kiun oni ne 
povas kompreni, estas nekomprenebla. Estas kompreneble, ke Espe-
ranto, kvankam ĝi estas la plej facila lingvo, ne estas ellernebla dum 
kelkaj tagoj. Zamenhof nekredeble multe laboris por Esperanto kaj 
suferis pro Esperanto. En la mallumo ne estas videble. Tio, kio povas 
esti, estas ebla. Ne deziru tion, kio ne estas ebla. Povas esti, ke ne 
pluvos: eble ne pluvos. Ni devas kiel eble plej bone prepari nin por 
la ekzameno: ni devas plejeble bone prepari nin. 

6 El: od, između (tako se el prevodi na hrv. samo kod uspoređivanja 
uz komparativ. 
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VORTOJ 

I. fonto izvor 
fontoplumo nalivpero 
egala jednak 

II. pli više; pli granda veći, pli 
rapida brži i t. d. 

ol nego, od (upotrebljava se 
samo za uspoređivanje, 
komparativ) 

lakto mlijeko 
sen bez 
butero maslac 
kuko kolač 
perdi izgubiti, gubiti 
akiri steći 
korekti ispraviti 
spezo novčani promet 
enspezo prihod, primitak 
elspezo izdatak 
plibono bolje (kao imenica) 
malpli manje 
ju ... des . . . čim .. . t im. .., 

š t o . . . t o . . . 
frue rano 
publiko publika, općinstvo; 

publika javni 
utila koristan 
prezenti predstaviti, pred-

stavljati 
tra kroz 
tranokti prenoćiti 

III. plej najviše; la plej alta naj-
viši, la plej granda najve-
ći, la plej facila najlakši 
i t. d. 

poeto pjesnik 
montri pokazati 
originalo izvoran, originalan 

Novjorko Njujork 
heliko puž 
malplej najmanje 

IV. tro previše 
tamen ipak 
perfekta savršen 
ekzerci vježbati 
studi studirati, proučavati 
precipe osobito 

V. legebla čitljiv 
akvo voda 
trinkebla pitak 
pura. čist 
travidebla proziran 
vitro staklo 
rompebla krhak 
infanaĝo djetinjstvo 
neforgesebla nezaboravan 
ellernebla što se može nau-

čiti 
aŭdebla čujan, što se može 

čuti 
aĉetebla što se može kupiti 
nekomprenebla nerazumljiv 
kvankam iako, premda 
kredi vjerovati 
nekredebla nevjerojatan 
suferi trpjeti 
pro radi, zbog 
videble vidljivo 
ebla moguć 
eble moguće, možda 
kiel eble plej bone što bolje 
prepari pripraviti 
ekzameno ispit 
plejeble bone što bolje 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Ĉiu helpas al si, kiel li scias: Svatko sebi pomaže, k a k o 
znade. 

La luno estas ruĝa kiel sango: Mjesec je crven k a o krv. 
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Drugi stupanj uspoređivanja (komparativ) pridjeva i priloga 
tvori se u esperantu tako, da se pred pridjev, odnosno prilog u prvom 
stupnju (ili pozitivu) na pr. bona dobar, bone dobro) metne riječca 
pli (više): pli bona bolji (ili doslovno: više dobar), pli bone bolje (do-
slovno: više, u večoj mjeri dobro). 

La neĝo estas pli blanka ol la lakto: Snijeg je bjelji od mlijeka. 
En Afriko estas pli varme ol en Eŭropo: U Africi je toplije, n e-

g o u Evropi. 
Prijedlog ol rabi se u esperantu samo kod komparativa (t. j. sa-

mo u vezi s riječcom pli), a prevodi se na hrv. sa o d ili n e g o, kako 
pokazuju gornji primjeri. 

Kad se ne radi o uspoređivanju, onda se hrv. prijedlog o d pre-
vodi na esperanto sa de (na pr. Idem od prijatelja. Mi iras de la 
amiko), a n e g o se prevodi sa sed (na pr. Ovaj stol nije zelen, n e g o 
je smeđ. Ĉi tiu tablo ne estas verda sed ĝi estas bruna). 

La lakto estas malpli dolĉa ol la sukero: Mlijeko je m a n j e 
s 1 a t k o od šećera. 

Komparativ za svojstvo zastupano u smanjenoj mjeri tvori se 
prefiksom mal-: malpli manje. 

II. 2. Granda velik, velika, 
veliko 

rapida brz, brza, brzo 
bona dobar, dobra, do-

bro 
rapide brzo 
bone dobro 

pli granda veći, veća, veće 

pli rapida brži, brža, brže 

pli bona bolji, bolja, bolje 
pli rapide brže 
pli bone bolje 

Gornji primjeri pokazuju, da se kod uspoređivanja pojmova 
koji neko svojstvo posjeduju u jednakom stupnju, korelativni prilog 
kiel prevodi na hrv. u nekim slučajevima sa k a k o, a u nekim sa 
k a o . 

3 . B i l j e š k a 
Varma topao 
pli varma topliji 
malpli varma manje topao 

malvarma hladan 
pli malvarma hladniji 
malpli malvarma manje hladan 

Ovi primjeri pokazuju, da pli malvarma i malpli varma nemaju isto 
značenje, jer pli malvarma je h 1 a d n i j i (više hladan), a malpli varma 
je doduše m a n j e t o p a o , ali još uvijek t o p a o , a ne hladan. Isto tako 
je pli varma t o p l i j i (više topao), a malpli malvarma je doduše manje 
h l a d a n , ali još uvijek h l a d a n , a ne topao. 

4. Ju pli multe oni lernas, des pli multe oni scias: 
Š t o se više uči, t o se više zna. 

Esperantske riječce ju . . . des . .. prevode se na hrv. sa š t o . . . 
t o . . . ili č i m . . . t i m . . . 

Se ni ricevos ankaŭ tranoktejon, des pli bone. 
Ako dobijemo i prenoćište, t i m bolje. 
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Gornji primjer pokazuje, da se des pli može i samostalno upo-
trebiti (bez ju pli). Mjesto des pli kaže se u takvim slučajevima sa-
mostalne upotrebe i tiom pli (tiom pli bone tim bolje). 

III. 5. Plej granda najveći, najveća, najveće 
Plej bela najljepši, najljepša, najljepše 
Plej bona najbolji, najbolja, najbolje 
Plej bele najljepše 
Plej bone najbolje 

Treći stupanj uspoređivanja (superlativ) pridjeva i priloga tvori 
se u esperantu tako, da se pred pridjev, odnosno prilog u prvom stup-
nju ili pozitivu (na pr. bona dobar, bone dobro) metne riječca plej 
(najviše): plej bona najbolji (ili doslovno: najviše dobar), plej bone 
najbolje (doslovno: najviše, u največoj mjeri dobro). 

La plej bela floro najljepši cvijet 
La plej bona amiko najbolji prijatelj 
Plej bele kanti najljepše pjevati 
Plej bone paroli najbolje govoriti. 
U superlativu pridjeva pred riječcom plej meće se član la: la 

plej bela floro. Naprotiv u superlativu priloga ne može nikad član la 
stajati pred riječcom plej, jer član la se može ticati samo imenice, a 
prilog ne stoji (poput pridjeva) u neposrednoj vezi s imenicom, nego 
s glagolom: plej bele kanti najljepše pjevati. 

6. B i l j e š k a . Petro estas la plej bona amiko de mia patro: Petar 
je najbolji prijatelj mog oca. 

Plej bona amiko al mia patro, estis Petro en la komenco: Najbolji 
je prijateli mojem ocu bio Petar u početku. 

Al tiu, kiu lin komprenas, Petro povas esti plej bona amiko: Onomu, 
tko ga shvaća, Petar može biti najbolji prijatelj. 

Kazali smo, da u superlativu pridjeva pred riječcom plej stoji član la. 
Druga i treća rečenica u gornjim primjerima pokazuju nam slučajeve, kad 
se u superlativu pridjeva član la ne upotrebljava. U prvoj rečenici radi se 
o očevu prijatelju Petru, za kojega se uspoređujući ga s drugim očevim 
prijateljima, ustanovilo, da je od svih njegovih prijatelja najbolji. Kad je. 
dakle, superlativ pridjeva rezultat u s p o r e đ i v a n j a r a z l i č i t i h 
s t v a r i , različitih bića, predmeta ili pojava, pred riječcom plej stoji 
član la. 

U drugoj i trećoj rečenici nema takvog uspoređivanja. Druga rečenica 
ne kaže ništa o tomu, je li ili nije Petar bio najbolji od očevih prijatelja, 
nego kaže samo to, da je Petrovo prijateljstvo prema ocu bilo najbolje u 
početku, a poslije da Petar nikad više nije bio ocu tako dobar prijatelj, kao 
što je bio u početku. Treća rečenica također ne uspoređuje Petra kao pr i -
jatelja s kakvim drugim osobama, nego samo kaže, da prema onomu tko 
ga shvaća, Petar može biti u najvišem stupnju dobar prijatelj, vrlo dobar 
prijatelj. K a d , d a k l e , n e m a u s p o r e đ i v a n j a r a z l i č i t i h 
s t v a r i , nego se samo izražava najviši stupanj nekog svojstva iste stvari 
(istog bića, predmeta, pojave), član la se ne meće pred plej. To još bolje 
razjašnjavaju ovi primjeri: La naturo estas plej bela printempe: Priroda je 
najljepša u proljeće. La besto estas plej kontenta, kiam ĝi estas sata: Živo-
tinja je najzadovoljnija, kad je sita. Li laboras por nia afero kun plej gran-
da amo: On radi za našu stvar s najvećom ljubavlju. Mi havas plej bonan 
deziron helpi al vi: Imam najbolju želju pomoći vam. — To su slučajevi 
t. zv. apsolutne komparacije, o kojoj se govori pod br. 10 ovih gram. razj. 
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7. La rozo estas la plej bela el ĉiuj floroj: Ruža je najljepši od 
svih cvjetova. 

El ĉiuj birdoj la najtingalo kantas plej bele. Od svih ptica slavuj 
pjeva najljepše. 

Kod superlativa se u esperantu u vezi s riječcom plej upotreb-
ljava prijedlog el, koji se inače prevodi na hrv. prijedlogom iz, ali 
kad je u vezi s riječcom plej, prevodi se prijedlozima od, m e đ u , 
i z m e đ u : La plej bela el ĉiuj floroj najljepši od svih cvjetova. 

8. La nuboplena tago estas la malplej luma: Oblačan dan je naj-
manje svijetao. 

Superlativ u smjeru oslabljenja, najniži stupanj količine ili ka-
kvoče izražava se prefiksom mal-: 

malplej najmanje. 
9. B i l j e š k a . Što je naprijed pod br. 3 ovih gram. razj. rečeno o 

komparativu, vrijedi naravno i za superlativ: plej malvarma najhladniji, 
malplej varma najmanje topao (ali ipak topao, a ne hladan), plej varma 
najtopliji, malplej malvarma najmanje hladan (ali ipak hladan, a ne topao). 

IV. 10. Tre varma vrlo topao 
treege forta silno jak 
precipe multe osobito mnogo 
tute bone posve dobro 
perfekte bela savršeno lijep 
tro malfacila previše težak, pretežak 

Prilozima kao tre, treege, precipe, tute, perfekte, tro i sl. izraža-
va se t. zv. jednostavno ili apsolutno stupnjevanje (apsolutna kom-
paracija). 

V. 11. Legebla čitljiv 
komprenebla razumljiv 
travidebla proziran 
rompebla krhak 
trinkebla pitak 

Sufiks -ebl- naznačuje mogućnost. Ebla: maguć. Eble: moguće, 
možda. Kiel eble plej rapide ili p l e j e b l e rapide: što brže. 

HEJMA TASKO 

1. Ja još ne govorim tako dobro, kao vi. 2. Stol je veći od stolca, 
a dijete je manje od čovjeka. 3. Lakše je razumjeti jezik, nego govo-
riti ga. 4. Što je čovjek stariji, to više znade. 5. Moja ulica je noću 
najtamnija od svih ulica našeg grada. 6. Svagdje je lijepo, ali kod 
kuće je najljepše. 7. Jučerašnje predavanje je bilo zanimljivo i lako 
razumljivo, ali previše dugo. 8. Sutra će možda biti ljepše vrijeme. 
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DEKKVINA LECIONO 

I. Kiu estas perfekta? Neniu. Kiu plaĉas al ĉiu? Neniu. Kiu 
scias kiam li mortos? Neniu. El kiu libro oni povas ĉion lerni? El 
neniu libro. Al kiu nacio apartenas Esperanto? Al neniu nacio. Kio 
estas eterna? Nenio. Kio estas pli rapida ol la lumo? Nenio. Kio estas 
pli blanka ol la neĝo? Nenio. Kion vi deziras? Nenion. Kiaj arboj 
kreskas sur la norda poluso? Neniaj. Kie estas la Esperanto-lando? 
Nenie. Nenie kaj ĉie. Kien vi volas iri? Nenien. Kiam vi estis en 
Parizo? Neniam. Pli bone malfrue, ol neniam. Aŭ ĉio, aŭ nenio. Mul-
te en la kapo, sed nenio en la poŝo. 

II. Neniu estas perfekta. Neniu plaĉas al ĉiu. Nenio estas eterna. 
Kiu tro multe deziras, nenion akiras. Sen peno oni nenion atingas. 
Se brulas nenio, fumo ne iras. Nenian muzikinstrumenton mi ludas.1 

Ni komprenas neniajn ŝercojn en la aferoj, kiuj koncernas la hono-
ron. Nenie estas pli agrable ol hejme. Oni konsilas kaj konsolas, sed 
neniel helpi volas. Ili nenial volas kunlabori kun ni. La malfeliĉo 
neniam venas sola. Kio post la monto kuŝas, tio nin neniom tuŝas. Ne-
nies opinion akceptu blinde. Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu. Kio 
pasis, tio neniam denove venos. Mi konas neniun en ĉi tiu societo. 
Mi ne povas ne respondi: mi devas respondi. Oni ne povas ne diri 
tion: oni devas diri tion. 

III. Ne ĵuĝu pri afero laŭ ĝia ekstero. Ne ŝovu la nazon en 
fremdan vazon. Ne ĉio estas oro, kio brilas. Ne ĉiuj havas egalan 
feliĉon. Ne el ĉiu ligno oni faras violonon. Ne la nomo faras grandan 
homon, sed la homo faras grandan nomon. Pri tio mi ne pensas. Pri 
tio ne mi pensas. Ne pri tio mi pensas. Tion vi devas fari. Tion vi 
ne devas fari. Tion vi devas ne fari. Ne tion vi devas fari. Ĉu oni 
rajtas aŭ ne rajtas paroli? Tio estas tute bona. Tio estas ne tute 
bona. Tio tute ne estas bona. Pri tio oni tute ne povas dubi. Mi ne 
tute komprenas vin. Mi tute ne komprenas vin. 

IV. Ankoraŭ multaj homoj scias nek legi nek skribi. Restas nek 
konsilo nek konsolo. Mi ne postulas, nek ordonas. Eĉ el sub la tero 

1 Ludi znači ne samo i g r a t i s e , nego se upotrebljava i u značenju 
s v i r a t i . 
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aperas la vero. Eĉ al plej malbona tago venas vespero. Eĉ plej gran-
da malbono al bono kondukas. Eĉ pajlo ne brulas sen fajro. Eĉ di-
manĉe li ne ripozas. Eĉ plej saĝa maljunulo ne estas tro saĝa. Eĉ unu 
vorton mi ne diros plu. 

V. Kiu ŝatas labori, tiu estas laborema. Kiu zorgas nur pri sia 
profito, estas profitema. Kiu al ĉiu facile kredas, estas kredema. Kiu 
deziras dormi, tiu estas dormema. Kiu ŝatas ŝpari, tiu estas ŝparema, 
kaj kiu kutimas babili, estas babilema. La profesoroj ofte kaj facile 
forgesas: ili estas forgesemaj. Kiu volas batali, estas batalema. Kiu 
timas de ĉio, estas timema. Ĉiun homon atendas la morto, ĉiu homo 
devas morti: ĉiu homo estas mortema. Kiu malmulte parolas kaj 
plejofte silentas, tiu estas silentema. Ĉiu eraras: ĉiu estas erarema. 
Mi estas ema akcepti vian proponon. Li havas emon al la geografio. 
Mi estas laca, kaj mi ne emas promeni. 

VI. Mia fratino ne malbone kantas, sed hieraŭ ŝi tro multe kan-
tis, pro kio mi fine estis kolera kaj diris al ŝi: „Kial vi kantaĉas dum 
la tuta tago?" Al la persono, kiu tro multe rigardas nin, ni kolere 
diras: „Kial vi rigardaĉas min?" Mi trinkus vinon, kaj mi devas trin-
ki ĉi tiun akvaĉon. Tiu via hundaĉo ĉiam nur bojas. Mi ne ŝatas vi-
ziti ĉi tiun gastejaĉon. Pri la aferoj, pri kiuj mi povas buŝe inter-
konsenti, mi ne ŝatas multe skribaĉi. Ĉi tiuj viaj ŝuoj estas jam tre 
aĉaj. 

VII. La tre malbona, tre malmorala homo estas fihomo. La abo-
mena insekto estas fiinsekto. La fiinsekto, kiu loĝas en niaj litoj, 
estas la cimo. La malbonega ago estas fiago, kaj la malbelegaj vortoj 
— fivortoj. Li estas fia homo. Fi, kiel abomene odoras ĉi tiu kanalo! 

monto brijeg 
neniom nikoliko, ništa 
tuŝi dirati, dotaknuti 
nenies ničiji 
ŝuldi biti dužan, dugovati 

III. juĝi suditi, prosuđivati 
ŝovi gurati, turati 
fremda tuđ 
vazo posuda 
violono violina 
pensi misliti 

IV. nek niti, ni 
resti ostati 
eĉ dapače, i, čak, štaviše; 

eĉ . . . ne . . . niti 
aperi pojaviti se 

VORTOJ 

I. neniu nitko, nikoji, nijedan 
eterna vječan 
nenio ništa 
nenia nikakav 
nenie nigdje 
nenien nikamo 
neniam nikad 

II. peni truditi se 
atingi dosegnuti, dostići, po-

stići 
koncerni ticati se 
honoro čast 
konsili savjetovati 
konsoli tješiti  
neniel nikako 
nenial nizašto 
sola sam 
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konduki voditi 
dubi sumnjati 

V. laborema radin 
profitema koristoljubiv 
kredema lakovjeran 
dormema pospan 
ŝpari štedjeti 
ŝparema štedljiv 
kutimi običavati 
babili brbljati 
babilema brbljav 
forgesema zaboravan 
batali boriti se 
batalema borben 
timema bojažljiv 
mortema smrtan 
silentema šutljiv 
erarema pogrešiv 
ema sklon 
emo sklonost 
geografio zemljopis 
emi biti sklon, raspoložen za 

nešto 

VI. koleri srditi se 
kantaĉi drečati, kriještati 
rigardaĉi buljiti 
akvaĉo vodurina 
hundaĉo psina 
boji lajati 
gastejaĉo krčmetina 
konsenti pristati 
interkonsenti dogovoriti se, 

sporazumjeti se 
skribaĉi piskarati 
aĉa bezvrijedan, ružan, ne-

valjao (ne može se do-
slovno prevesti na hrv.) 

VII. fihomo nečovjek, odvratan 
čovjek 

abomena odvratan, gadan 
insekto kukac 
fiinsekto gamad 
cimo stjenica 
fiago nedjelo 
fivorto gadna, odvratna ri-

ječ 
fia gadan, odvratan 
fi! fuj! 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Kiu tko, koji? 

Kio? što? 
Kia? kakav 
Kie? gdje? 
Kien? kamo? 
Kiam? kada? 
Kiom? koliko 
Kial? zašto? 
Kiel? kako? 
Kies? čiji? 

Ovo su n i j e č n i k o r e l a t i v i , koji počinju s neni-, te koji 
svojim sadržajem i oblikom odgovaraju na pitanja upitnih korelati-
va. Dodavši niječnom korelativu nenie nastavak -n, označujemo 
smjer: nenien nikamo. 

Neniu (neniu homo) nitko 
Neniu (na pr. neniu libro) 

nikoji, nijedan 
Nenio ništa 
Nenia nikakav 
Nenie nigdje 
Nenien nikamo 
Neniam nikada 
Neniom nikoliko, ništa 
Nenial nizašto 
Neniel nikako 
Nenies ničiji. 
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II. 2. Sen peno oni nenion atingas: Bez truda se n i š t a ne 
postiže. 
La malfeliĉo neniam venas sola: Nesreća n i k a d ne 

dolazi sama. 
Neniu estas perfekta: N i t k o n i j e savršen. 

To su niječne rečenice. Vidimo, da se u svakoj od gornjih espe-
rantskih rečenica nalazi samo po jedna niječna riječ (u prvoj nenion, 
u drugoj neniam, a u trećoj neniu) za razliku od njihovih prijevoda 
— hrvatskih rečenica, u kojima se nalaze po dvije niječne riječi, 
dvije negacije (u prvoj n i š t a i n e, u drugoj n i k a d i ne i u 
trećoj n i t k o i n i j e ) . Pravilo je, da u e s p e r a n t s k i m n i -
j e č n i m r e č e n i c a m a m o ž e s t a j a t i samo jedna niječna 
riječ, s a m o j e d n a n e g a c i j a (dok u hrvatskom mogu sta-
jati i dvije, pa i više negacija). 

Kad se hrv. niječna rečenica, koja ima dvije negacije, prevodi 
na esperanto, mora se u esperantskom prijevodu ispustiti jedna ne-
gacija, i to ona, koja je manje važna, a to je riječca ne; Bez truda se 
n i š t a n e postiže: Sen peno oni nenion atingas (što doslovno u 
hrv. prijevodu glasi: Bez truda se ništa postiže). 

3. Mi ne povas ne respondi: Ne mogu ne odgovoriti. 
Ovdje imamo esperantsku rečenicu s dvije negacije, ali ta re-

čenica nije niječna, nego j e s n a. Dvjema negacijama samo se još 
jače naglašava pozitivan smisao te rečenice („Ne mogu ne odgovo-
riti" znači: , , M o r a m o d g o v o r i t i " : mi devas respondi). 

III. 4. Pri tio mi ne pensas: O tomu ja ne mislim. 
Pri tio ne mi pensas: O tomu ne mislim j a (nego netko 

drugi). 
Ne pri tio mi pensas: Ja ne mislim o t o m u (nego o ne-

čem drugom). 
Tion vi ne davas fari: To vi nemorate učiniti. 
Tion vi devas ne fari: To vi ne smijete učiniti 

(ili doslovno: to vi morate ne učiniti). 
Ne tion vi devas fari: Vi nemorate to učiniti. 
Ne vi devas tion fari: Ne morate to vi učiniti. 

Gornji primjeri pokazuju, da smisao niječne rečenice u espe-
rantu ovisi o tomu, uz koju riječ u rečenici se nalazi riječca ne, iz 
čega proizlazi slijedeće pravilo: U e s p e r a n t u r i j e č c a ne 
m o r a u v i j e k s t a j a t i n e p o s r e d n o p r e d o n o m 
r i j e č j u , n a k o j u s e o n a o d n o s i , k o j u o n a n i -
j e č e, To omogućuje u esperantu veliku preciznost izražavanja. U 
hrv. jeziku je drukčije: u hrv. riječca ne stoji večinom pred glago-
lom, koji je predikat rečenice (u gor. primjerima: ne m i s l i m , 
n e m o r a t e). 
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5. Ĉu oni rajtas aŭ ne rajtas paroli? S m i j e li se ili ne 
s m i j e govoriti? 

Tion vi devas ne fari: To ne s m i j e t e učiniti. 
Esperanto nema posebnog korijena za pojam s m j e t i , te se 

taj pojam u esperantu izražava ili glagolom rajti (biti ovlašten, 
imati pravo) u jesnom i niječnom smislu ili glagolom devi u niječ-
nom smislu. 

IV. 6. Multaj homoj scias nek legi nek skribi: Mnogi ljudi ne 
znaju n i čitati n i pisati. 

Mi ne postulas nek ordonas: N e tražim i n e nalažem. 
Eĉ pajlo ne brulas sen fajro: N i t i slama ne gori bez 

vatre. 
Nek ... nek . . . prevodi se na hrv. sa n i . . . n i . . . Ne . . . 

nek ... prevodi se sa n e i n e. Eĉ ne prevodi se sa n i t i (dok 
samo eĉ znači d a p a č e , š t a v i š e , i, čak i, a najčešće se pre-
vodi sa i: Eĉ al plej malbona tago venas vespero: I najgoremu danu 
dolazi večer). 

V. 7. Ŝparema štedljiv 
silentema šutljiv 
forgesema zaboravan 
batalema borben 

Sufiks -em označuje sklonost. Ema sklon nečemu. Emo sklo-
nost, nagnuće, raspoloženje za nešto. Emi biti sklon, raspoložen za 
nešto: Mi ne emas promeni: Nisam raspoložen za šetnju. 

VI. 8. Akvaĉo vodurina 
skribaĉi piskarati 
hundaĉo psina 
rigardaĉi buljiti 

Sufiks -aĉ- daje riječi omalovažujuće, podrugljivo značenje. 
Pridjevom aĉa, koji se ne može doslovno prevesti na hrv., iskazuje-
mo, da nam je nešto antipatično, da nam se ne sviđa, da je bez-
vrijedno. 

VII. 9. Fihomo nečovjek 
fiago nedjelo, gadno djelo 
fiinsektoj gamad. 

Prefiks fi- pokazuje, da je nešto gadno, nemoralno, odvratno. 
Fia: odvratan, nečastan. Fi! Fuj! 

HEJMA TASKO 
1. Nitko nije u hodniku. 2. Tu se ne može ništa učiniti. 3. Jučer 

nisam nigdje bio, a danas također ne ću ići nikamo. 4. Ne, postoji 
nijedna zemlja Europe, u kojoj ne bi bilo esperantista. 5. Nikad ne 
će biti svi ljudi zadovoljni. 6. To se ne smije činiti. 7. Nisam t o 
htio predložiti. 8. To nisam j a htio predložiti. 9. Ja ga nisam ni 
vidio ni čuo. 10. Oni uopće ne znaju, o čemu se radi. 11. U ovom 
selu su vrlo radini ljudi. 12. Danas ni popodne ne ću biti slobodan. 
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DEKSESA LECIONO 

I. Kiu dato estas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la 10-a de februaro 1958. 
Kiam naskiĝis kaj kiam mortis Zamenhof? Zamenhof naskiĝis la 
15-an. de decembro 1859 kaj mortis la 14-an de aprilo 1917. Kiam 
ni havos la amuzvesperon? Ni havos ĝin la 18-an de marto. Kiam ni 
komencas skribi leteron, ni skribas la daton: Zagreb, la 25-an de 
februaro 1958. Kiam vi venos al mi? Mi venos merkredon vespere. 
Dimanĉon ni ekskursis en la najbaran vilaĝon. Ni laboras ĉiutage 
krom dimanĉe. La kurshorojn ni havas lunde kaj ĵaŭde. Kiam oka-
zas la kunvenoj de via societo? Niaj kunvenoj okazas vendrede, sed 
la lastan vendredon mi ne povis ĉeesti la kunvenon. Ĉiun trian tagon 
mi deĵoras posttagmeze en la oficejo. Kiam estos via libertempo? Mia 
libertempo daŭros de la 20-a de julio ĝis la 10-a de aŭgusto. Kiam 
estos la semajno de la Esperanto-propagando? Ĝi daŭros de la 1-a 
ĝis la 8-a de septembro. Kioman fojon oni prezentas ĉi tiun filmon 
en nia urbo? Oni prezentas ĝin la duan fojon. Jam triafoje, jam la 
trian fojon mi konsilas al vi, ke vi tion ne faru! 

II. Kiel longe, kiom longe vi restos en Sarajevo? Mi restos tie 
unu tagon. Kiel longe daŭros via libertempo? Kiel longe vi liber-
tempos? Mi libertempos tri semajnojn. Nia kunsido daŭris la tutan 
antaŭtagmezon. La profesoro prelegis 45 minutojn. La kuracistoj 
diras, ke por la plenkreska homo, por plenkreskulo sufiĉas, se oni 
dormas sep ĝis ok horojn tage. Kiu vivas multajn jarojn eksterlan-
de, tiu povas forgesi sian gepatran lingvon. Esperanto ekzistas 70 
jarojn. 

III. Kiom kostas ĉi tiu libro? Ĝi kostas 150 dinarojn. Kiom 
longa estas la ponto super la rivero Sava? Ĝi estas longa 500 metrojn. 
Kiel malproksime, kiom malproksime de ĉi tie estas la stacidomo? 
Ĝi estas cent paŝojn malproksime. La plej proksima vilaĝo kuŝas 
kvin kilometrojn malproksime de ĉi tie. Kiom alta estas la Eiffel-
turo? La Eiffel-turo en Parizo estas 315 metrojn alta. Kiom longa 
kaj larĝa estas nia ĉambro? Ĝi estas 12 paŝojn longa kaj sep paŝojn 
larĝa. Kiel profunda estas la Adriatika Maro? Ĝi estas ĉirkaŭ 80 
metrojn profunda. Kiom peza estas via onklo? Mia onklo pezas 90 
kilogramojn. 
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IV. Iru de ĉi tie; Iru for! For la manojn! Mi ne staris kun vi, 
sed mi staris kelkajn paŝojn for de vi. For de la okuloj — for de la 
koro. Ve al tiu, kiu devas vivi for de la gepatroj kaj de la gefratoj. 
Kelkfoje1 la feliĉo venas subite, kiam ĉiuj esperoj estas jam for. 
Mi korespondas kun esperantisto el malproksima lando: el fora 
lando. 

Mi iras for: mi foriras. Kiam vi forveturos? Mi ne scias, kiam 
mi forvojaĝos. Ĉu li estas ĉi tie? Li forestas. En nia ejo mankas 
kelkaj seĝoj. Kiu forportis ilin? Mia radioaparato ne estas hejme, 
ĉar mi forportis ĝin por riparo. Mi estis tre malsata kaj soifa, kaj mi 
formanĝis kaj fortrinkis ĉion, kio estis sur la tablo. Mi ne estis du 
tagojn en la oficejo, ĉar mi havis dutagan forpermeson. La instru-
isto viŝis la tabulon, kaj li forviŝis la tutan tekston, kiun li antaŭe 
sur ĝi skribis. 

V. La instruisto iras de la tabulo ĝis la forno, kaj de la forno 
li iras al la sama tabulo, li iras malantaŭen al la tabulo: li reiras al 
la tabulo, li revenas al la tabulo. Al tiu, kiu salutas nin, ni devas 
resaluti. La librojn, kiujn oni pruntas el la societa biblioteko, t. e. 
(tio estas)2 la librojn, kiujn por legi la bibliotekisto al ni donas, oni 
devas redoni. Mi turnas min kaj mi iras malantaŭen: mi iras re-
turne. Kiu volas baldaŭ revojaĝi, tiu povas aĉeti fervojan aŭ aŭto-
busan reiran vojaĝbileton: returnbileton.. 

La domojn, kiujn la milito detruis, oni devas poste, dum la 
paco, denove konstrui: oni devas ilin rekonstrui. La objektojn, kiujn 
la homoj bezonas, la industrio ĉiam denove produktas: la industrio 
ilin reproduktas. La nova situacio postulas, ke ni nian propagandon 
laŭ novaj principoj organizu, ke ni ĝin reorganizu. Al la homa socio 
oni devus doni novan formon, oni ĝin devus denove formi, oni ĝin 
devus reformi. Pli bone estas aĉeti ĉe vendisto, ol ĉe revendisto. 
Kion oni bone scias kaj memoras, pri tio oni facile rememoras. Ofte 
ni ne povas rekoni la personon, kiun ni longtempe ne vidis. Kiam 
ni denove vidos nin: kiam ni revidos nin: kiam ni vidos nin refoje, 
ree? Ĝis la revido! Ĉiam ree venas la printempo. La instruisto pro-
menas tien kaj reen, al kaj re. 

VORTOJ 

libertempo godišnji odmor 
daŭri trajati 

II. kunsido sjednica 
plenkreska odrastao 

III. kosti koštati, stajati 
ponto most 

1 Kelkfoje u ovom primjeru znači: k a t k a d . 
2 Tio estas (t. e.) to jest (t. j ) . 

I. naskiĝi roditi se 
amuzvespero večernja za-

bava 
kunveno sastanak 
ĉeesti prisustvovati 
deĵori biti u službi, 

biti dežuran 
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rivero rijeka 
turo torani 
profunda dubok 
Adriatiko Jadran 
maro more 
pezi težiti, biti težak 
onklo stric, ujak 

IV. for odatle, drugdje; 
for de daleko od  
ve! joj! jao! 
subite iznenada 
fora dalek 
foriri otići 
forveturi odvesti se, otpu-

tovati 
forvojaĝi otputovati 
foresti biti odsutan 
manki manjkati, nedostajati 
forporti odnesti 
soifi žedati 
formanĝi pojesti 
fortrinki popiti 
forpermeso dopust 
viŝi brisati 
forviŝi izbrisati 
teksto tekst, riječi, ono što 

je napisano 
V. reiri ići natrag, vraćati se 

reveni vratiti se 
resaluti odzdraviti 
redoni vratiti 

turni okrenuti 
returne natrag 
revojaĝi natrag putovati, 

vraćati se 
reira povratni 
returnbileto povratna karta 
detrui razoriti 
paco mir (protivno od rat 

ili od razmirica) 
denove ponovno, opet 
konstrui graditi 
rekonstrui ponovno sagra-

diti, rekonstruirati 
produkti proizvoditi 
reprodukti ponovno proiz-

voditi 
socio društvo (ne društvo 

kao organizacija, nego 
skup ljudi, koji žive u 
međusobnim odnosima) 

reformi preoblikovati, 
reformirati 

vendi prodati 
revendi preprodati 
memori pamtiti 
rememori sjećati se 
rekoni prepoznati 
revidi opet vidjeti 
refoje ponovno, opet 
ree ponovno, opet 
tien kaj reen tamo-amo 

al kaj re tamo — amo 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Kiam? Kada? 
La 15-an de decembro 1859. 15 prosinca 1859. 
La 27-an de februaro 1958. 27 veljače 1958. 
Mardon. U utorak. Dimanĉon. U nedjelju. 
Ĉiun trian tagon. Svakog trećeg dana. 
La lastan vendredon. Zadnjeg petka. 
Kioman fojon? Koji put? 
La duan fojon. Drugi put. 
La lastan fojon. Zadnji put. 

D a t u m i v r i j e m e na pitanje Kiam? (Kada?), kad se hoće 
označiti jedan ili više momenata u vremenu, osobito kod označivanja 
dana, naznačuje se akuzativnim nastavkom -n (la 27-an de februaro; 
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mardon). Ovamo spadaju i izrazi: ,,Koji put?" (Kioman fojon?), dru-
gi put (la duan fojon) i sl. 

Kod izricanja datuma pred imenima mjeseci ispušta se riječ 
tago: mjesto la 27-an tagon de februaro kaže se dakle la 27-an de 
februaro. 

U rečenici „Hodiaŭ estas la 10-a de februaro" nije datum u aku-
zativu, jer ta rečenica ne odgovara na pitanje „Kiam?", nego na 
pitanje „Kiu dato estas?" 

2. De kiam ĝis kiam? Otkad dokad? 
De la 20-a de julio ĝis la 10-a de aŭgusto. 

Na pitanje kao „De kiam?", „Ĝis kiam?" datum se ne označuje 
akuzativom. 

Mi venos merkredon. Doći ću u s r i j e d u . 
Niaj kunvenoj okazas vendrede, sed la lastan vendredon mi ne 

ĉeestis la kunvenon: Naši sastanci drže se p e t k o m, ali z a d-
n j e g p e t k a nisam prisustvovao sastanku. 

La kurshorojn ni havas lunde kaj ĵaŭde: Sate tečaja imademo 
p o n e d j e l j k o m i č e t v r t k o m . 

Lundon u ponedjeljak 
Vendredon u petak 
lunde ponedjeljkom 
vendrede petkom. 

Kad hoćemo označiti s a m o j e d a n o d r e đ e n i d a n u 
s e d m i c i, onda naziv tog dana stoji u akuzativu (vendredon u pe-
tak t. j. u petak, koji je upravo prošao ili u prvi slijedeći petak) a 
kad se govori općenito, da se nešto stalno ponavlja i s t o g d a n a 
s v a k e s e d m i c e , ime dotičnog dana dobiva priložni oblik (vend-
rede petkom t. j. ĉiuvendrede svakog petka). 

II. 3. Kiom longe? Koliko dugo? 
Kiel longe? Kako dugo? 
Mi restos tie unu tagon: Ostat ću tamo jedan dan. 
Mi libertempos tri semajnojn: Bit ću na dopustu tri sed-

mice. 
La prelego daŭris 45 minutojn: Predavanje je trajalo 45 

minuta. 
I t r a j a n j e neke radnje ili stanja na pitanje „Kiom longe?", 

„Kiel longe?" označuje se akuzativom. 
III. 4. Kvincent metrojn longa 

cent paŝojn malproksima 
tricent dekkvin metrojn alta 
sep paŝojn larĝa 
okdek metrojn profunda 
naŭdek kilogramojn peza 
cent kvindek dinarojn kosti. 
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M j e r a na pitanje kiom longa, larĝa, peza, profunda, kostas 
i t. d. označuje se također akuzativom. 

IV. 5. foriri otići 
forporti odnijeti 
formanĝi pojesti 
forviŝi izbrisati 

Riječca for (na strani, daleko, drugdje) upotrebljava se i kao 
glagolski prefiks, koji označuje o d s t r a n j e n j e (na pr. foriri 
otići, forporti odnijeti) ili u n i š t e n j e (na pr. formanĝi pojesti, 
forviŝi zbrisati) nekoga ili nešto na način, koji pokazuje dotični 
glagol. 

Dok riječca for samostalno upotrebljena znači, da se nešto ili 
netko nalazi na d r u g o m m j e s t u , u manjoj ili većoj daljini, 
ili da odlazi, da se giblje na drugo neko mjesto (Iru for! odlazi, idi 
odavde!), for de znači d a l e k o od (for de la gepatroj daleko od 
roditelja), a fora znači d a l e k . 

V. 6. Reveni vratiti se 
redoni vratiti 
revojaĝi natrag putovati 
reorganizi ponovno organizirati 
revidi opet vidjeti 
rekoni prepoznati. 

Prefiks re- znači v r a ć a n j e u mjesto, s kojeg se pošlo, ili u 
prijašnje stanje (na pr. revojaĝi natrag putovati, redoni vratiti t. j. 
natrag dati) ili p o n a v l j a n j e neke radnje ili stanja (na pr. re-
organizi reorganizirati, ponovno organizirati, revidi opet vidjeti). 

Izrazi returne, reen, znače natrag, a izrazi refoje, ree opet, po-
novno, tien kaj reen „tamo-amo", al kaj re„, tamo-amo" (ova zadnja 
fraza se upotrebljava večinom u pjesništvu). 

HEJMA TASKO 

1. Danas je 18. siječnja 1958. 2. Šibenik, 24. travnja 1958. 3. Ja 
ću vas čekati u subotu popodne. 4. Svaki drugi mjesec putujem u 
Zagreb. 5. Utorkom i petkom šahiram u našem šahovskom klubu. 6. 
Međunarodni esperantski kongresi traju osam dana. 7. Novi rječnik 
esperanta košta 100 dinara. 8. Poštanski ured je 50 koraka daleko 
odavde. 9. Moj kolega je jučer otputovao, a prekosutra će se vratiti. 
10. Ja sam vas odmah prepoznao. 
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DEKSEPA LECIONO 

I. Ni aŭdas paŝojn el la alia ĉambro. Ni ne scias, kiu estas en la 
ĉambro: iu estas en la ĉambro. Oni serĉas vin ekstere. Mi scias kiu 
vin serĉas, sed mi ne volas diri. Sufiĉas, ke vi sciu, ke vin serĉas 
iu. Iu devas esti kulpa. En iuj landoj oni instruas Esperanton en la 
lernejoj. La ĉefkunveno de nia societo diskutos pri ŝanĝo de la regu-
laro, kaj ni ne scias, kion ĝi decidos, sed certe ĝi decidos ion. Mi 
alportis al vi ion. Pli bona io ol nenio. Ĉiun interesas io. Donu al mi 
ian ideon, ian konsilon. Mi ne plu memoras, kie mi vin renkontis, 
sed certe mi vin renkontis ie. Estas egale, kien ni ekskursos, sed ni 
devas ekskursi ien. Ĉio, kio vivas, necese devas iam morti. Iam 
vivis sur la tero multaj grandegaj bestoj. Ĉu mi povas iel helpi al 
vi? Ŝi ial ne plu volas viziti niajn kunvenojn. Ies libro restis sur-
table. Ni povas jam iom paroli esperante. Vi venis iom malfrue. 
Iom post iom ni ellernos la lingvon. 

II. Kiu ajn volas, rajtas diskuti. Kion ajn vi faras, vi faras al vi. 
Kie ajn vi vivos, ĉie vi povos trovi bonajn homojn. Kiam ajn oni 
ion tro rapide laboras, oni multe eraras. La internacia lingvo certe 
triumfos, kiom ajn kontraŭ ĝi batalos ĝiaj kontraŭuloj. Ĉiuj perfektaj 
esperantistoj skribas per stilo preskaŭ simila, al kiu ajn nacio ili 
apartenas. Donu al mi ion ajn por trinki. Esperanton ĉiu povas uzi 
por ĉiu ajn celo. 

III. La vortoj kiu, tia, ĉiel, iam, nenies, io, ĉie, kiom, nenia, 
k. t. p. estas korelativaj vortoj aŭ korelativoj. La korelativoj kun la 
komenca litero k- estas demandaj korelativoj (ekz. kio, kies, kial), 
tiuj kun la komenca litero t- montraj korelativoj (ekz. tiu, tiel, tiom), 
kun la komenca ĉ- ĝeneralaj (ekz. ĉie, ĉia, ĉiam), kun la komenca 
nen- neaj (ekz. neniel, neniom, neniu) kaj kun la komenca i- nedifi-
nitaj korelativoj (ekz, ia, ies, io). 

Ankaŭ la finaj1 partoj de la korelativoj havas sian signifon. La 
fina -u signifas persono (ekz. kiu=kiu persono, kiu homo: ĉiu=ĉiu 
persono, ĉiu homo) aŭ difinita afero (per la vorto „afero" oni nomas2 

en Esperanto ĉion, kio ekzistas en la mondo aŭ en la homa penso, do 
1 Fina završni, konačni 2 Nomi nazivati, imenovati. 
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„afero" povas signifi objekton, ideon, homon ktp; ekz. tiu libro, kiu 
strato, iu vorto, ĉiu lernanto, neniu laboristo ktp.). La fina -o signifas: 
nedifinita afero (ekz.: Kio estas en la ĉambro? Tio estas alia demando. 
Nenio povas okazi). La fina -a signifas kvaliton (ekz. kia, ĉia, ia). La 
fina -e signas lokon (ekz. tie = en tiu loko, tiuloke; kie = kiuloke; 
nenie = neniuloke). La fina -al signas motivon (ekz. kial = pro kiu 
motivo, kiumotive, pro kio; tial = pro tio, tiumotive). La fina -el 
signas manieron (ekz. kiel = en kia maniero, kiamaniere; tiel = tia-
maniere; neniel = neniamaniere). La fina -am signas tempon (ekz. 
kiam = en kiu tempo, kiutempe; ĉiam = ĉiutempe). La fina -om 
signas kvanton (ekz. tiom = en tiu kvanto, tiukvante; iom = iukvan-
te). La fina -es signas apartenon (ekz. kies = de kiu, de kio; ĉies = 
de ĉiu; nenies = de neniu). 

IV. La patro ne sendis sian filon, sed li mem venis, Ofte en la 
vivo neniu povas helpi al ni krom ni mem. Vian legitimilon vi mem 
devas subskribi. Ne postulu, ke la aliaj faru por vi tion, kion vi mem 
povas fari. Jam vivas malmultaj esperantistoj, kiuj havis okazon 
interparoli kun Zamenhof mem. Ĉiu plej multe amas sin mem. Tio 
estas per si mem komprenebla. Klopodu esti memstara! 

Ĉiuj foriris, kaj mi restis sola en la ĉambro. Kial vi promenas 
tiel sola? Esperanto estas la sola lingvo, kiun povas facile ellerni an-
kaŭ la nekleraj homoj. La pacienco estas la sola vojo al la sukceso. 
Multaj esperantistoj travojaĝis Eŭropon nur per Esperanto: sole per 
Esperanto. 

Ni loĝas en la sama strato. Ni havas la saman celon. Mi ĝojas, 
ke vi havas la saman opinion, kiel mi, ke vi samopinias kun mi. Ne 
estas eble, ne eblas fari du laborojn en la sama tempo, samtempe. 
Bonan apetiton! Dankon, same! La sama homo alvenis, sed ne sola; 
mi mem vidis, ke iu lin akompanis. 

V. Eĉ plej klarajn vortojn iu povas erare kompreni: iu povas 
miskompreni. En la komenco multaj esperantistoj malĝuste uzas la 
akuzativon: misuzas la akuzativon. Ne uzu malbone, ne misuzu vian 
forton kontraŭ la malfortuloj! Ofte ŝajnas al ni, ke ni ion bone 
aŭdis, sed ni aŭdis malĝuste: ni misaŭdis. Ĉi tiun frazon vi tradukis 
tute malĝuste, tute mise. Ĉiu misa paŝo povas al ni malutili. 

VORTOJ 
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I. iu netko, neki; itko, ikoji 
serĉi tražiti 
kulpa kriv 
ĉefkunveno skupština 
ŝanĝi mijenjati, promije-

niti 
decidi odlučiti 
alporti donesti 

io nešto, išta 
ia nekakav, ikakav 
renkonti susresti 
ie negdje, igdje 
ien nekamo, ikamo 
necesa nuždan 
iam nekad, nekoć, ikad 
iel nekako, ikako 



ial radi (zbog), nečega 
ies nečiji, ičiji 
iom nekoliko, nešto, ikoli-

ko; malo; 
iom post iom malo po malo 

II. ajn -god, bilo; na pr. 
kiu ajn tkogod, 
kio ajn štogod, 
io ajn što bilo, bilo što 

triumfo, triumf, slavlje (po-
bjedničko) sjajan uspjeh 

stilo stil, način izražavanja 
preskaŭ skoro, gotovo 
celo cilj 

III. litero slovo 
ĝenerala opći, općenit 
nei nijekati; nea niječni 
nedifinita neodređen 
difinita određen 
signo znak; 

siani označivati 
kvalito kvaliteta, kakvoća 
motivo razlog 

maniero način 
kvanto količina 

IV. krom osim 
mem sam (a ne netko drugi), 

glavom, osobno 
legitimi legitimirati se, 

iskazati se 
interparoli razgovarati 
memstara samostalan 
klera obrazovan 
pacienco strpljivost 
sukcesi uspjeti 
travojaĝi proputovati 
ĝoji veseliti se 

V. miskompreni krivo ra-
zumjeti 

misuzi krivo upotrebiti, 
zloupotrebljavati, 
zlorabiti 

ŝajni činiti se 
misaŭdi krivo čuti 
mise krivo; misa kriv, 

neispravan 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

Iu (iu homo) netko, itko 
iu (na pr. iu lando) neki, ikoji 
io nešto, išta 
ia nekakav, ikakav 
ie negdje, igdje 
ien nekamo, ikamo 
iam nekad, nekoć, ikad 
iom nekoliko, nešto, ikoliko, malo 
ial radi (zbog) nečega 
iel nekako, ikako 
ies nečiji, ičiji 

Korelativi, koji počinju slovom i- zovu se n e o d r e đ e n i 
k o r e l a t i v i . I oni sadržajem i oblikom točno odgovaraju na pi-
tanja upitnih korelativa. Dodavši neodređenom korelativu ie nasta-
vak -n označujemo smjer: ien nekamo, ikamo. Korelativ iom najče-
čće ima značenie: malo. Iom post iom: malo po malo. 

I. 1. Kiu? tko, koji? 

Kio? što? 
Kia? kakav? 
Kie? gdje? 
Kien? kamo? 
Kiam? kada? 
Kiom? koliko? 
Kial? zašto? 
Kiel? kako? 
Kies? čiji? 
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II. 2. Kiu ajn tkogod. 
kio ajn štogod 
kiam ajn kadgod. 
ĉiu ajn koji god, koji bilo 
io ajn bilo što. 

Riječca ajn znači u hrv. g o d, b i 1 o, a stoji obično iza upitnih, 
a katkad i iza općenitih i neodređenih korelativa. 

III.* 3. KORELATIVNI SUSTAV 

k-i-
upitno 

t-i-
pokazno 

ĉ-i-
općenito 

nen-i-
niječno 

i-
neodređeno 

-u 
osoba ili od-
ređena stvar 

kiu 
tko, koji, 

-a, -e 

tiu 
taj, -a, -o, 

onaj, -a, -o 

ĉiu 
svatko, 

svaki, -a, -o 

neniu 
nitko, nije-
dan, -a, -o 

iu 
netko, nek 
-a, -o, itko 

-o 
neodređena 

stvar 

kio 
što 

tio 
to, ono 

ĉio 
sve 

nenio 
ništa 

io 
nešto, išta 

-a 
kakvoća 

kia 
kakav, -a -o. 

tia 
takav, -a, -o 
onakav, -a, -o 

ĉia 
svakakav 

-a, -o 

nenia 
nikakav, 

-a, -o 

ia 
nekakav, -a, -o 

kakav, -a, -o 

-e 
mjesto 

kie 
gdje 

tie 
tu, tamo 

ondje 

ĉie 
svagdje. 

svuda 

nenie 
nigdje 

ie 
negdje, 
igdje 

-el 
način 

kiel 
kako 

tiel 
tako, onako 

ĉiel 
svakako 

neniel 
nikako 

iel 
nekako, ikako 

-al 
uzrok 

kial 
zašto 

tial 
zato, radi 

toga 

ĉial 
radi svega, 
zbog svega 

nenial 
nizašto, ni s 
kojeg razloga 

ial 
poradi 
nečega 

-am 
vrijeme 

kiam 
kad 

tiam 
tada, onda 

ĉiam 
uvijek, 
svagda 

neniam 
nikad 

iam 
nekad, nekoć, 

ikad 

-om 
količina 

kiom 
koliko 

tiom 
toliko, 

onoliko 

ĉiom 
sve, 

svekoliko 

neniom 
nikoliko, 

ništa 

iom 
nekoliko, 

nešto, ikoliko, 
malo 

-es 
posjed, 

vlasništvo, 
pripadnost 

kies 
čiji, -a, -e 

ties 
toga, onoga 

ĉies 
svačiji, -a, -e 

nenies 
ničiji, -a, -e 

ies 
nečiji, -a -e 
ičiji, -a e 
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U ovoj skrižaljci prikazano je svih pet vrsta korelativa, koji sači-
njavaju korelativni sustav, i to u p i t n i korelativi s početnim slo-
vom k-, p o k a z n i s početnim slovom t-, o p ć e n i t i s početnim 
slovom ĉ-, n i j e č n i s početnim nen- i n e o d r e đ e n i s počet-
nim i-. 

Značenje svakog pojedinog korelativa ovisi ne samo o tome, ka-
kvim slovom koji od njih počinje, nego i o tome, kakav nastavak ima, 
t e tako nastavak -u označuje o s o b u i l i o d r e đ e n u s t v a r , 
-o n e o d r e đ e n u s t v a r , -a k a k v o ć u , -e m j e s t o , -el 
n a č i n, -al u z r o k, -am v r i j e m e, -om k o l i č i n u i -es p o-
s j e d , v l a s n i š t v o , p r i p a d n o s t . 

IV. 4. Mem sam (a ne netko drugi), glavom, osobno 
sola sam, jedini 
sama isti. 

Riječca mem se upotrebljava, kad neku imenicu ili imeničku za-
mjenicu želimo u rečenici osobito naglasiti, a stoji obično iza dotične 
imenice ili zamjenice (La patro mem venis). 

V. 5. Miskompreni krivo razumjeti 
misaŭdi krivo čuti 
misuzi krivo upotrebiti; zloupotrebiti, zlorabiti. 

Prefiks mis- znači: krivo, pogrešno, neispravno, loše. Misa: kriv, 
pogrešan. 

HEJMA TASKO 

1. Netko vas je pozdravio. 2. Imam nešto za vas. 3. Ono, što je 
nekad bilo, ne će se više vratiti. 4. Odavde moram nekamo otići. 5. 
Naše znanje malo pomalo raste. 6. Tkogod hoće, može ući. 7. Izgubio 
sam svoju bilježnicu, i gdjegod je tražim, nigdje je ne mogu naći. 8. 
Svatko sam sebe najbolje pozna. 9. Što radiš ovdje sam? 10. Oba-
dvoje imamo iste misli. 11. Vi ste me krivo razumjeli. 
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DEKOKA LECIONO 

I. En la botelo estas litro da vino. Mi aĉetis tri kilogramojn da 
sukero, du metrojn da ŝtofo kaj dekduon da krajonoj. Londono havas 
sep milionojn da loĝantoj. Kiom da esperantistoj partoprenis la lastan 
Universalan Kongreson de Esperanto? Ĝin partoprenis kvar miloj 
da esperantistoj. Por kunmeti la jaran statistikon de mia oficejo mi 
bezonis kvin horojn da laboro. 

Kiom da biero vi deziras? Mi petas glason da biero. Ĉu vi volas 
trinki glaseton da brando? Mi preferas tason da teo. Mi prenos iom 
da fromaĝo. Dum nia ekskurso kun bonega apetito mi manĝis gran-
dan pecon da viando kun iom da pano, multe da kukoj kaj fine plen-
manon da prunoj. Kiom da akvo vi trinkis? El la arbara fonto mi 
trinkis glason da freŝa akvo. Amaso da fremduloj vizitas nian mar-
bordon. Ne utilas havi multe da deziroj, se oni havas malmulte da 
mono. Ĉi tiu libro havas multe da paĝoj. Kiom da kapoj, tiom da opi-
nioj. Pli da havo — malpli da zorgoj. 

Kiom da korelativoj havas Esperanto? Ĝi havas 45 korelativojn. 
La jara abono de la gazeto „La suda stelo" estas 400 dinaroj. Mi ha-
vas dek dinarojn. Kiom da libroj posedas via societa biblioteko? Ĝi 
posedas 538 librojn, inter kiuj dekon da diversaj lernolibroj. Kiom da 
vortaroj ĝi havas? Da vortaroj ĝi havas dekunu. Hektolitro da akvo 
pezas cent kilogramojn. Post cento da paŝoj vi atingos la ĉefplacon. 

Kiom da homoj staras surstrate? Grupo da homoj staras. Kia 
estas tiu grupo? Ĝi estas grupo de soldatoj. Kiom da rozoj ricevis la 
aktorino? Ŝi ricevis bukedon da rozoj. Kio nun staras sur la tablo de 
ŝia ĉambro? Sur la tablo, staras bukedo de rozoj. Kiom da jaroj ne-
cesas por ellerni fremdan nacian lingvon? Jaroj da vivo necesas por 
tio. La jaroj de la vivo pasas rapide. 

Mi havas pecon da pano. Mi havas pecon de la pano el la proksi-
ma panvendejo. Donu al mi ion de ĉi tiu pano. Donu al mi pecon de 
via pano. Zamenhof dediĉis grandan parton de sia vivo al la laboro 
por la internacia lingvo. Mi ne povas doni al vi eĉ eron de la tuta 
pano. Ĉi-jare ellernis Esperanton nur kelke da kursanoj. Ĉi-jare el-
lernis Esperanton nur kelkaj el ĉiuj kursanoj. Mi legis duonon de 
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paĝo dum unu horo. Mi aĉetis kvaronon de torto. La monato estas 
parto de jaro. La centimetro estas parto de metro. 

II. La kongresa komitato komencis labori: la kongresa komitato 
eklaboris. La vagonaro komencis iri: la vagonaro ekiris. Ni atendis, 
ke ni aŭdos multon novan, kiam la profesoro komencis paroli: kiam li 
ekparolis. La sonorilo komencis sonori: la sonorilo eksonoris. La in-
fano komencis plori: la infano ekploris. Kiam la kantĥoro komencis 
kanti, kiam la kantĥoro ekkantis, ĉiuj en la ĉambrego1 eksilentis. 
Kiam mi ekkuŝis, mi longe ne povis ekdormi. Ĉu vi volas ekscii la 
veron? Post la prelego ekestis vigla diskuto. Kiam ni eksentas subi-
tan doloregon, ni ellasas momentan krion: ni ekkrias. Se ni ekaŭdas 
pafon, ni eksentas momentan timon: ni ektimas. Se ni ekvidas, se ni 
rimarkas nian amikon, sur nia vizaĝo aperas momenta rideto: ni ek-
ridas al li. Sur la malluma nuboplena ĉielo aperis momenta brilo: 
ekbrilis fulmo. 

III. La solidan scion oni ne tuj akiras, sed oni ĝin iom post iom, 
dum longa tempo akiradas. Se ni ellasas ŝtonon, ĝi tuj falas, kaj se ni 
ellasas plumon, ĝi malrapide, longtempe faladas. Valoran verkon de 
la scienco, literaturo aŭ arto, oni ne dum unu tago kreas, sed la scien-
can verkon la sciencisto, la literaturan verkon la literaturisto, la art-
verkon la artisto, ĉiu verkisto2 kaj artisto bonan verkon kun multe 
da peno kaj longtempe kreadas. La malnovaj formoj de la socio ne 
momente malaperas, sed ili dum multaj jaroj iom post iom malaper-
adas. Nuntempe oni rapide konstruas domon, sed en la malnova tem-
po oni tre malrapide konstruadis. La tutan posttagmezon mi iradis 
tra la urbo. 

Dum la lasta semajno mi vin nur foje renkontis, kaj antaŭe mi 
vin ofte renkontadis. La lagojn de Plitvice nur foje mi vizitis, kaj la 
maron mi ĉiujare vizitadas. La librojn mi nur kelkfoje aĉetis, kaj la 
ĵurnalon mi ĉiutage aĉetadas. Nia anaro tre malofte kunvenadas. Mi 
regule3 ricevadas la gazeton „Heroldo de Esperanto". Ĉu vi ĉiumo-
nate pagadas la membrokotizon? La tutan tagon la infanoj saltadas. 

Kiam oni volas telefoni, oni levas la aŭskultilon de la telefono 
kaj oni mallevas la aŭskultilon post la telefonado. Atentu, kiel vi 
skribas la adreson, ĉar klara devas esti la adresado. Dum mia tuta 
pensado konstante min okupis unu penso. Dum la hieraŭa dancado 
vi dancis kun mi nur unu dancon. Per via kantado vi prezentis al ni 
multajn belajn kantojn. Dum multjara kolektado oni povas kunmeti 
interesan kolekton de poŝtmarkoj. Faru notojn en via notkajero dum 
legado. Interesaj kaj valoraj estas la kongresaj paroladoj de Zamen-
hof. Konstante kreskas kaj progresas la Esperanto-movado. 

1 Ĉambrego: dvorana. 
2 Verkisto pisac, književnik. 
3 Regule redovito. 
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VORTOJ 

I. botelo boca, flaša 
da označuje dijelni ili parti-

tivni genitiv t. j. dio ne-
čega na pr. litro da vino 
litra vina; na hrv. se ne 
prevodi, a riječ pred ko-
jom stoji da prevodi se na 
hrv. genitivom. 

ŝtofo sukno 
universala sveopći 
kunmeti sastaviti 
biero pivo 
glaso čaša 
brando rakija 
preferi više voljeti 
taso šalica 
teo čaj 
fromaĝo sir 
viando meso 
plenmano pregršt 
pruno šljiva 
freŝa svjež 
amaso mnoštvo 
fremda tuđ, stran 
bordo obala 
paĝo strana (u knjizi) 
aboni pretplatiti se 
sudo jug 
aktoro glumac 
bukedo kita (cvijeća) 
dediĉi posvetiti 

II. eklabori proraditi 
ekiri poći 
ekparoli progovoriti 
sonori zvoniti 
eksonori zazvoniti 
plori plakati 
ekplori zaplakati 
ĥoro zbor 
ekkanti zapjevati 
eksilenti zašutjeti 
ekkuŝi leći 
ekdormi zaspati 
ekscii saznati 
ekesti nastati 

vigla živahan 
senti ćutjeti, osjećati 
lasi pustiti 
momento trenutak 
krii vikati 
ekkrii uzviknuti, viknuti, 

kriknuti 
ekaŭdi začuti 
ektimi uplašiti se 
ekvidi opaziti 
rimarki opaziti, primijetiti 
vizaĝo lice (cijelo) 
ekrideti nasmiješiti se 
ekbrili zasjati 
solida solidan, čvrst, tvrd, 

temeljit 
akiradi sticati 
faladi padati 
valori vrijediti 
verki sastaviti književno, 

znanstveno ili umjetničko 
djelo, na pr. pjesmu, knji-
gu i t. d; 

verko djelo (književno, 
znanstveno, umjetničko) 

scienco znanost, nauka 
literaturo književnost 
arto umjetnost 
krei stvoriti 
kreadi stvarati 
malaperadi nestajati 
konstruadi graditi (dugo) 
iradi hodati (dugo ići) 
renkontadi susretati 
lago jezero 
vizitadi pohadati, posjeći-

vati 
aĉetadi kupovati 
kunvenadi sastajati se 
ricevadi dobivati 
heroldo vjesnik 
pagadi plaćati 
saltadi skakati 
telefonado telefoniranje 
atenti paziti 

III. 
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GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Litro da vino litra vina 
tri kilogramoj da sukero tri kilograma šećera 
dekduo da krajonoj tuce olovaka 
glaso da biero čaša piva 
peco da viando komad mesa 
amaso da fremduloj mnoštvo stranaca 
iom da pano malo kruha 
multe da deziroj mnogo želja. 

U svim gornjim primjerima vidimo, da prijedlog da stoji pred 
imenicama, koje označuju neku n e o d r e đ e n u c j e l i n u : da 
vino, d a sukero, d a biero, d a fremduloj i t. d. Nadalje vidimo, da 
se u svim primjerima pred prijedlogom da nalaze riječi, koje ozna-
čuju neku količinu: litro, tri kilogramoj, dekduo, glaso, peco, amaso, 
iom, multe. 

U gornjim primjerima imademo t. zv. p a r t i t i v n i ili d i-
j e l n i g e n i t i v , kojim s e označuje n e k a k o l i č i n a k a o d i o 
n e k e n e o d r e đ e n e c j e l i n e . Partitivni genitiv se u espe-
rantu tvori tako, da se pred imenicu, koja označuje neodređenu cje-
linu, metne prijedlog da (da vino), a pred prijedlogom da stoji riječ, 
koja označuje, koliki se dio uzima od neodređene cjeline, dakle ri-
ječ, koja označuje količinu (na pr. litro da vino, peco da viando). 

Gore imamo dvije grupe primjera partitivnog genitiva. U prvoj 
grupi su pred prijedlogom da riječi, koje označuju t o č n o o d r e -
đ e n u k o l i č i n u , određenu mjeru (litro, tri kilogramoj, dek-
duo) a u drugoj grupi riječi, koje označuju p r i b l i ž n u k o l i č i -
nu , približnu mjeru (glaso, peco, amaso, iom, multe), što znači, da 
se partitivnim genitivom označuje ili točno određena ili samo pri-
bližno određena količina kao dio neke neodređene cjeline. 

Konačno vidimo iz gornjih primjera, da se prijedlog da ne pre-
vodi na hrv., a esperantska imenica, pred kojom je prijedlog da, pre-
vodi se na hrv. imenicom u genitivu (litro da vino litra vina, peco da 
viando komad mesa). 

2. 45 korelativoj 45 korelativa 
538 libroj 538 knjiga 
dek dinaroj deset dinara 
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adresado adresiranje 
pensado mišljenje 
konstanta stalan, neprestan 
dancado plesanje 
kantado pjevanje 
kolektado skupljanje 
noti bilježiti; noto bilješka 

legado čitanje 
parolado govor (koji netko 

drži na nekom skupu lju-
di) 

movi micati, pokretati 
movado pokret, gibanje 



cent kilogramoj sto kilograma 
dekdu krajonoj dvanaest olovaka 

deko da lernolibroj d e s e t a k udžbenika 
cento da paŝoj s t o t i n a koraka 
dekduo da krajonoj t u c e olovaka 

Mnogi, nakon što su naučili prijedlog da, upotrebljavaju taj 
prijedlog iza glavnih brojeva, te kažu na pr. 538 da libroj, što je 
posve pogrešno, jer treba reći 538 libroj, 45 korelativoj, dek dinaroj 
i t. d., kako pokazuju prednji primjeri. Naprotiv treba reći deko da 
libroj, cento d a paŝoj, d ekduo d a krajonoj i. t. d., jer deko, 
cento, dekduo i t. d. nisu glavni brojevi, nego brojne imenice. 

Da vortaroj la biblioteko havas dekunu: Rječnika knji-
znica ima jedanaest. 

Da gazetoj la biblioteko havas 54: Časopisa knjižnica 
ima 54. 

Gornji primjeri pokazuju, da ako glavni broj stoji iza imenice, 
koja označuje količinu, onda ta imenica, iako se radi o glavnom 
broju, ima pred sobom prijedlog da. 

3. Kiom da homoj? koliko ljudi? 
Grupo da homoj skupina ljudi 
Kia grupo? Kakva skupina? 
Grupo de soldatoj skupina vojnika 

Partitivni genitiv odgovara na pitanje „Kiom?", a ako se radi 
o odgovoru na kakvo drugo pitanje, onda uopće ne može biti parti-
tivnog genitiva. Prijedlog da se dakle upotrebljava onda, kad se hoće 
naglasiti količina, a kad se hoće naglasiti nešto drugo, upotrebljava 
se de. 

4. Peco de la pano el la proksima panvendejo 
iom de ĉi tiu pano 
peco de via pano 
parto de sia vivo 
peco de la tuta pano 
kelkaj el ĉiuj kursanoj 
kvarono de torto  
parto de jaro 
parto de metro, 

Iz gornjih primjera slijedi, da se partitivni genitiv ne smije upo-
trebiti, ili drugim rječima, da prijedlog da ne može u esperantu sta-
jati: 1. pred članom la (de la pano), 2. pred pokaznim korelativima 
(de tiu pano, de ĉi tiu pano), 3. pred ličnim zamjenicama (de via 
pano, de mia penso, de sia vivo i t. d. 4. pred tuta, ĉiu, ĉiuj (de tuta 
pano, kelkaj el ĉiuj kursanoj), 5. iza razlomaka (kvarono de torto) i 
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Pomoću sufiksa -ad- tvore se i glagolske imenice, koje nazna-
čuju trajanje ili ponavljanje radnje ili stanja, a koje se u hrv. veći-
nom svršavaju na -n j e. U gornjim primjerima vidi se razlika izme-
đu glagolskih imenica sa sufiksom -ad- i bez tog sufiksa: dok prve 
sa sufiksom -ad- označuju trajanje ili ponavljanje radnje ili stanja 
(kolektado skupljanje, kantado pjevanje, pensado mišljenje) druge 
označuju rezultat radnje (na pr. kolekto zbirka, kanto pjesma) ili 
nešto apstraktno, nestvarno, pomišljajno (na pr. penso misao) 

8. B i l j e š k a . Dok u hrv. postoje trenutni i trajni glagoli (na pr. 
k u p i t i i k u p o v a t i ) , u esperantu glagolski korijen označuje istodobno 
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Prefiks ek- označuje p o č e t a k radnje ili stanja (eklabori 
proraditi) ili t r e n u t a č n u radnju ili stanje (ekkrii kriknuti). 
Ekesti znači: nastati 

6. B i l j e š k a . Prefiks ek- može se i samostalno upotrebiti, ali se na 
hrv. ne može doslovno prevesti, na pr. Ek al la laboro! Na posao! (t. j. poč-
nimo posao!). Ek de tiu tempo od toga vremena (t. j. počevši od tog vre-
mena). 

Sufiks -ad- označuje dugo t r a j a n j e (na pr, faladi padati) 
ili p o n a v l j a n j e (na pr. aĉetadi kupovati) radnje ili stanja. 

kolektado skupljanje 
kantado pjevanje 
pensado mišljenje 

III. 7. akiri steći 
fali pasti 
krei stvoriti 
renkonti susresti 
aĉeti kupiti 
salti skočiti 

akiradi sticati 
faladi padati 
kreadi stvarati 
renkontadi susretati 
aĉetadi kupovati 
saltadi skakati 

II. 5. komenci labori — eklabori 
komenci iri — ekiri 
momente brili — ekbrili 

momente rideti — ekrideti 
labori raditi 
iri ići 
kanti pjevati 
krii vikati 
brili sjati 
rideti smiješiti se 

eklabori proraditi 
ekiri poći 
ekkanti zapjevati 
ekkrii uzviknuti, kriknuti 
ekbrili zasjati 
ekrideti nasmiješiti se 

6. pred riječima, koje označuju jedinicu mjere u jednini (parto de 
jaro, parto de metro, ali: multe da metroj). U svim ovim slučajevima 
se, naime, radi ne o dijelu neodređene, nego o dijelu o d r e đ e n e 
cjeline, pa se u tim slučajevima upotrebljava obično prijedlog de 
ili rjeđe koji drugi prijedlog (na pr. el). 

kolekto zbirka 
kanto pjesma 
penso misao 



trenutnu i trajnu radnju ili stanje (na pr. aĉeti: kupiti, kupovati; akiri: 
steći, sticati), a da li glagol u esperantu u pojedinom slučaju označuje t re -
nutnost ili trajnost, to se vidi iz smisla rečenice. Stoga se u esperantu 
prefiks ek-, koji označuje trenutnost, i sufiks -ad-, koji označuje trajanje, 
upotrebljavaju samo onda, kad je radi jasnoće potrebno kod nekog glagola 
naglasiti trenutnost odnosno dugo trajanje. 

HEJMA TASKO 

1. Kupio sam kilogram kruha. 2. Želite li, da uzmemo (jednu) 
bocu piva? 3. Molim vas, dajte mi komad papira. 4 Hoćete li malo 
čaja? 5. Koliko ima među vama perfektnih esperantista? Perfektnih 
esperantista ima samo nekoliko. 6. Uzet ću samo komadić od ovog 
sira. 7. Kad je orkestar zasvirao, zavladala je u dvorani tišina. 
8. Nismo saznali ništa novo. 9. Ja često posjećujem kazalište. 10. Do-
pisivanje s esperantistima raznih zemalja vrlo je zanimljiva i kori-
sna stvar. 11. Ĉitanjem se najlakše uče nove riječi. 
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DEKNAUA LECIONO 

I. Mi iras de mia hejmo. Mi laboras de la sepa matene. La labo-
ristaro de nia entrepreno estas multnombra. La ordono de la direk-
toro estas, ke ni hodiaŭ laboru pli longe. Pastro vivas de preĝoj, 
advokato de leĝoj. Al loko dolora ni manon etandas, al loko ĉarma 
okulojn ni sendas. Al la kokino la ovo lecionojn ne donu. Kiu servas 
al ĉiu, al si mem malutilas. Ĉe tablo malplena babilo ne fluas. Ĉe 
mi estas mia horloĝo, kaj apud mi sidas mia najbaro. Antaŭ la urbo-
domo estas bela placo. Malantaŭ la ŝranko estas muro. La ideo de 
la internacia lingvo aperis antaŭ multaj jarcentoj. Antaŭ la lango 
laboru la cerbo. Anstataŭ petrollampoj nuntempe oni plej ofte uzas 
la elektran lumon. Anstataŭ per trajno oni pli kaj pli ofte vojaĝas 
per aeroplano. Anstataŭ atendi la morgaŭon1 eklaboru tuj! La tero 
rondiras ĉirkaŭ la suno, kaj la luno rondiras ĉirkaŭ la tero. Ĉirkaŭ 
sanktuloj diabloj vagas. Mi alvenos ĉirkaŭ la kvina posttagmeze. Ĉi 
tiu fontoplumo valoras ĉirkaŭ 500 dinarojn, sed ĝi kostas 600 dina-
rojn. Dum la instruado devas regi silento. La apetito venas dum la 
manĝado. Dum la nokto oni dormas, kaj dum la tago oni laboras. 
En akvo malklara oni fiŝkaptas facile. En nia tempo oni alimaniere, 
alie vivas ol en la antaŭaj epokoj. Ne en ĉiu afero estu severa. El 
klara ĉielo fulmo ekbatis. La tablo estas el ligno, la glaso el vitro, 
kaj la ringo el oro. La feliĉo aŭ malfeliĉo de la homo konsistas el 
mil bagateloj. Zamenhof estis ne nur aŭtoro de Esperanto, sed ankaŭ 
unu el la plej bonaj verkistoj de ĝia literaturo. Ni neniam forgesu, 
ke ankaŭ ekster nia lando vivas la homoj. Ke Esperanto venkos, tio 
estas ekster ĉia dubo. Ne juĝu pri tio, kio estas ekster via metio. 
Eleganta de la kapo ĝis la piedoj. Niaj kurshoroj okazas dufoje se-
majne de la 7-a ĝis la 8-a vespere. Inter faro kaj rakonto meze sta-
ras alta monto. Inter miaj muroj estu miaj plezuroj. Mi atendos vin 
hejme inter la 4-a kaj la 6-a. Kontraŭ la teatro staras la palaco de la 
universitato. Ĉu iu estas kontraŭ ĉi tiu propono? Kontraŭ muŝoj 
kuraĝulo, kontraŭ homoj timulo. Ĉiuj lingvoj krom Esperanto havas 
komplikajn gramatikojn. La pioniroj de novaj ideoj renkontas ne-

1 Morgaŭo sutrašnji dan 
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nion krom mokoj kaj atakoj. Ĉu ne ekzistas alia bono por la homo 
krom manĝi kaj trinki? Krom la korpaj, la homoj havas ankaŭ spi-
ritajn bezonojn. Ĉu vi iros kun mi? Ciu sezono kun sia bono. Ne 
ĉiun laboron oni faras kun intereso kaj plezuro. Per plugilo oni 
plugas. Per viŝtuko ni viŝas nin. Ne karesu per mano, sed karesu 
per pano. Per vorto ĝentila ĉio estas facila. Agu laŭ via bontrovo. 
Mi faros ĉion laŭ via deziro. Laŭ mia opinio vi pravas. Malgraŭ ĉiuj 
malhelpoj Esperanto venkos. Nia kurso daŭras kvar monatojn po 
du horoj semajne. Ĉiu el ni fortrinkis po unu glason da biero. La 
soldatoj marŝas dek po dek. Jam oni faras preparojn por la kongre-
so. Por ĉiu faro estas horo. Kio estas bona por vi, estas bona ankaŭ 
por mi. La propra opinio ne estas leĝo por la alia. Mi ankoraŭ havas 
multon por fari. Post vetero malbela lumas suno plej bela. Post du 
semajnoj nia societo havos la ĉefkunvenon. Post la fino de la batalo 
estas multe da kuraĝuloj. Post la ŝranko estas muro. Mi pasis sur-
strate preter vi, kaj vi ne vidis min. La vojo al la stacidomo kondu-
kas preter la poŝtoficejo. Ni devas diskuti pri diversaj problemoj. 
La eksterlanda esperantisto, kiu vizitis nian societejon, multe rakon-
tis al ni pri sia lando. Pri vi rakonto kaj vi renkonte! Kio estas pri 
vi?2 Pri la sukceso de mia afero oni ne povas dubi. La esperantista 
publiko ŝatas la gazetojn „La praktiko" kaj ,,Heroldo de Esperan-
to" pro ilia interesa enhavo. Pro kapo malsaĝa suferas la kruroj. 
Pro kio vi ne vizitis la hieraŭan prelegon? Sen fajro ne brulas eĉ 
pajlo. Sen laboro ne venas honoro. Sen bruo ne povas esti konstruo. 
Ĉu sub la suno okazas nenio nova? La termometro montras 10 gra-
dojn sub la nulo. Super la tero trovas sin aero. Super ĉio devas esti 
nia komuna celo. Ĉio devas stari sur ĝusta loko. Sur ĉevalo de naj-
baro la ŝarĝo ne pezas. En la ĉambron oni eniras tra la pordo, kaj 
ne tra la fenestro. La instruisto promenas de unu ĝis la alia fino de 
la ĉambro: la instruisto promenas tra la ĉambro. Multaj esperan-
tistoj vojaĝas tra la mondo. Trans la Adriatika Maro estas Italujo, 
kaj trans la Atlantika Oceano estas Ameriko. La pensoj iras trans 
limon sen pago kaj timo. 

II. Ĉiu homo havas rajton je ekzisto. Kiu estas la plej riĉa je 
scio kaj sperto, tiu gvidu nin. Je kioma horo ni kunvenu? Je la tria. 
Je la kvina kaj duono, Je la 7-a kaj tri kvaronoj. Li estas pli alta ol 
ŝi je la tuta kapo. La patrino tenas la infanon je la mano. La antik-
vaj popoloj kredis je multaj dioj. Ni kredas je nia sukceso: ni kredas 
nian sukceson. 

VORTOJ 

109 

I. entrepreni poduzeti; 
entrepreno poduzeće 
pastro svećenik 

etendi pružiti 
ĉarma dražestan 
sendi slati 

2 Kio estas pri vi? što je s vama (s tobom)? 



flui teći 
urbodomo gradska vijećnica 
cerbo mozak 
anstataŭ umjesto, mjesto 
petrolo petrolej 
trajno (=vagonaro) vlak 
rondo krug; ronda okrugao 
sankta svet 
diablo đavao, vrag 
vagi lutati 
epoko epoha, doba 
bati tući, udariti 
bagatelo sitnica 
aŭtoro autor, pisac 
rakonti pripovijedati 
plezuro užitak 
palaco palača 
muŝo muha 
kuraĝa hrabar 
kompliki komplicirati, 

zamrsiti 
pioniro preteča, prvoborac 
moki rugati se 
ataki navaliti 
korpo tijelo 
spirito duh 
plugi orati 
karesi milovati 
ĝentila uljudan 
prava prav, koji je u pravu; 

pravi biti u pravu, imati 
pravo 

malgraŭ unatoč 
po po (na pr. po dva sata 

sedmično) 
marŝi stupati 
preter mimo 
stacidomo kolodvor 
problemo problem, teško, 

zamršeno pitanje 
praktiko praksa 
enhavo sadržaj 
kruro noga, dio noge od ko-

ljena do stopala 
brui bučiti; bruo buka 
ŝarĝi natovariti; ŝarĝo teret 
trans preko, onkraj, s one 

strane 
Italujo Italija 
limo međa, granica 

II. je prijedlog neodređenog 
značenja, koji se prevodi 
na hrv. različitim prije-
dlozima, prema smislu re-
čenice: rajto je ekzisto 
pravo na opstanak; riĉa je 
scio bogat znanjem; je ki-
oma horo u koliko sati; 
pli alta je tuta kapo viši 
za cijelu glavu; teni je la 
mano, držati za ruku; kre-
di je dioj vjerovati u bo-
gove 

sperta iskusan 
antikva starinski, starodrev-

ni, stari 
dio bog 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Al k (prevodi se na hrv. 
i dativom bez k) 

anstataŭ umjesto, mjesto 
antaŭ pred; prije 
apud pokraj, kod 
ĉe kod, uz (označuje ne-

posrednu blizinu) 
ĉirkaŭ okolo, oko 
da (ne prevodi se na 

hrv.; označuje parti-

tivni genitiv; imenica, 
pred kojom stoji da 
u esperantu, prevodi 
se na hrv. imenicom 
bez prijedloga u ge-
nitivu) 

de od (prevodi se na 
hrv. i genitivom bez 
od) 

dum za vrijeme 
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ekster izvan 
el iz 
en u 
ĝis do 
inter među 
kontraŭ protiv, nasuprot 
krom osim 
kun s, sa 
laŭ po, prema 
malgraŭ unatoč 
per (označuje sredstvo; obič-

no se ne prevodi, a imeni-
ca, pred kojom se u espe-
rantu nalazi, prevodi se na 
hrv. imenicom u instrumen-

talu bez prijedloga s; per se 
može prevesti hrv. prijedlo-
gom p o m o ć u) 

po po (samo uz brojeve) 
por za 
post poslije, nakon, iza 
preter mimo 
pri o 
pro radi, zbog 
sen bez 
sub pod 
sur na 
tra kroz 
trans preko, onkraj, s one 

strane 

Ovo su svi (osim jednog) prijedlozi u esperantu, 
Ne smije se nikad zaboraviti na pravilo spomenuto još u drugoj 

lekciji (gram. razj. br. 8), da se svi prijedlozi u esperantu slažu s 
nominativom ili, drugim riječima, da u esperantu imenica, pred ko-
jom stoji prijedlog, nikad ne može imati nastavak -n (dakle: sur 
ĉevalo, preter la poŝtoficejo, post la fino i t. d.), osim ako označuje 
smjer, prema kojemu se netko ili nešto giblje, u kojem slučaju iz-
nimno mora stajati nastavak -n (na pr. sur ĉevalo na konju. sur 
ĉevalon na konja). Pravilo, da se prijedlozi u esperantu slažu s nomi-
nativom vrijedi isto tako i za zamjenice, kojima se zamjenjuju ime-
nice (lične zamjenice mi, vi, li, ŝi i t. d., korelativi kiu, iu, ĉiu i t. d. 
u značenju tko, netko, svatko, i t. d. kio, tio, ĉio i t. d.), kad se pred 
tim zamjenicama nalazi prijedlog (na pr. pri mi o meni, por mi za 
mene, krom tio osim toga, sur tio na tomu, ali kad se radi o smjeru, 
onda: sur tion na to). 

Budući da u hrv. jeziku postoji sasvim obratno pravilo da se ni-
jedan prijedlog ne slaže s nominativom, nego s drugim padežima, 
naši esperantisti uslijed navike u svom materinskom jeziku često čine 
pogrešku, da osim nominativa sve hrvatske padeže prevode na espe-
ranto akuzativom mjesto nominativom, pa tako pogrešno prevode 
na pr.: o prijatelju pri amikon, bez prijatelja sen amikon, pred pri-
jateljem antaŭ amikon umjesto: pri amiko, sen amiko, antaŭ amiko. 

2. B i l j e š k a . La fontoplumo valoras ĉ i r k a ŭ 500 dinarojn. 
Nalivpero vrijedi oko 500 dinara. 

Ĉiu el ni fortrinkis po unu glason da biero. 
Svaki od nas je popio po jednu čašu piva. 

U ovim primjerima vidimo, da iza prijedloga ĉirkaŭ stoji akuzativ dinarojn 
i iza prijedloga po akuzativ glason, iako ni dinarojn ni glason u tim rečeni-
cama ne označuju smjer. Ovo se ipak ne protivi pravilu, da se prijedlozi slažu 
s nominativom, jer u ovim primjerima (a to je samo u slučajevima, kad se 
ĉirkaŭ ili po nalaze pred brojevima: ĉirkaŭ 500, po unu) ova dva prijedloga 

111 



imaju značenje p r i l o g a , te mjesto da se kaže ĉirkaŭe 500, poe unu, upo-
trebljava se prilog u obliku prijedloga, vjerojatno pod utjecajem običaja, koji 
vladaju u nacionalnim jezicima. Isti je slučaj i s prijedlogom ĝis u ovakvam 
primjeru: mi tie vidis ĝis cent homojn tamo sam vidio do sto ljudi. 

3. Anstataŭ atendi, tuj eklaboru: 
Umjesto da čekaš, odmah počni raditi. 

Ĉu ne ekzistas alia bono por la homo krom manĝi kaj trinki? 
Zar ne postoji drugo dobro za čovjeka osim jesti i piti? 

Ni havas multon por fari: Imamo mnogo da učinimo. 
Ovi primjeri pokazuju, da esperantski prijedlozi anstataŭ, krom 

i por mogu stajati i s infinitivom. 
II. 4. Rajto je ekzisto pravo n a opstanak 

je kioma horo u koliko sati, u koji sat 
kredi je sukceso vjerovati u uspjeh 
teni je mano držati z a ruku 
riĉa je scio bogat znanjem 

U ovim primjerima imamo prijedlog je, koji jedini u esperantu 
nema određenog značenja, a upotrebljava se u onim slučajevima, kad 
se nijedan drugi prijedlog ne može upotrebiti. U prvo doba opstanka 
esperanta, kad esperantisti još nisu bili dosta vješti u upotrebi espe-
ranta, prijedlog je se mnogo upotrebljavao, no s vremenom je je-
zična praksa pokazala, da je samo vrlo malen broj slučajeva, u ko-
jima se mora upotrebiti taj prijedlog, a to su uglavnom slučajevi 
prikazani u gornjim primjerima. Inače se u golemoj većini slučajeva 
prijedlog je može zamijeniti drugim prijedlozima, te stoga taj prijed-
log treba što više izbjegavati. 

Kako se vidi iz gornjih primjera, prijedlog je se na hrv. prevodi 
različitim prijedlozima, prema smislu rečenice. 

Kredi je sukceso = kredi sukceson. 
Prijedlog je, gdje to smisao dopušta, može se zamijeniti aku-

zativom. 

HEJMA TASKO 

1. Pred našim očima događa se mnogo novoga. 2. Esperanto se 
pojavio prije sedamdeset godina. 3. Za vrijeme vožnje uvijek nešto 
čitam, ako sam sam. 4. Tko nije protiv nas, taj je s nama. 5. Kad bih 
imao nalivpero, ne bih u svojoj bilježnici pisao olovkom. 6. To nije 
za vas. 7. Nakon toga mi smo otišli. 8. Tko bi znao, o čemu vi sada 
mislite. 9. Radi mnogog posla nemam sad vremena za čitanje. 10. S 
onu stranu rijeke je niska obala. 11. U koliko sati odlazi vlak? Vlak 
odlazi u devet sati i trideset i pet minuta. 
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DUDEKA LECIONO 

I. Mi sidas ĉe tablo: mi sidas ĉetable. Nur tiu ellernas, kiu lernas 
ĝis la fino: kiu lernas ĝisfine. Vi povas amuzi vin, kiel al vi plaĉas, 
laŭ via plaĉo: vi povas amuzi vin laŭplaĉe. Elektu ĉi tion aŭ alion 
laŭ via deziro: laŭdezire. En la fabriko la maŝinoj ne ĉesas brui, 
sen ĉeso bruas: senĉese bruas la maŝinoj. Malbone oni faras tion, 
kion oni faras kontraŭ sia volo:1 kion oni faras kontraŭvole. Multaj 
esperantistoj senlace laboras por Esperanto. Dum la nokto oni dor-
mas: dumnokte oni dormas: nokte oni dormas. Mi vin salutas el la 
koro: mi vin salutas elkore: kore mi salutas vin. Malmulte laboras 
tiu, kiu ofte vagas surstrate: kiu ofte vagas strate. Neniu ŝatas sidi 
ĉiam ĉehejme: sidi ĉiam hejme. Mi vin salutas el la tuta koro: tut-
kore. Ni kunvenadas en ĉiu lundo; ĉiulunde: lunde. 

Ekster la ĉambro, eksterĉambre estas nun malvarme: ekstere 
estas nun malvarme. Ĉi tie en nia ĉambro, enĉambre estas varme: 
ĉi tie ene estas varme. La hotelo, kie mi restadis2 dum mia liber-
tempo, estas tre agrabla: ene estas komfortaj ĉambroj, kaj ĉie 
ĉirkaŭ la hotelo, ĉie ĉirkaŭe estas tre bela naturo. Ĉe la stratangulo 
staras la apoteko, kaj kontraŭ la apoteko, kontraŭ ĝi staras la nacia 
banko: kontraŭe staras la nacia banko. Plej bone vidas la skrib-
tabulon tiu, kiu sidas antaŭ la aliaj lernantoj: kiu sidas antaŭe. 
Esperanton povas facile ellerni ankaŭ tiuj personoj, kiuj antaŭ 
Esperanto ne lernis alian fremdan lingvon: kiuj antaŭe ne lernis 
fremdan lingvon. Tralegu la tutan frazon, kaj post la tralego tra-
duku ĝin: poste traduku ĝin. Unue faru kion vi devas, post tio kion 
vi volas: poste kion vi volas. Antaŭ ĉiu laboro pensu kaj post tio ĝin 
komencu: antaŭe pensu kaj poste komencu. Mi vojaĝos kun vi al la 
kongreso: ni vojaĝos kune. En Ia historio multaj nacioj malaperis 
kune kun siaj kulturoj. La konservativuloj asertas, ke Esperanto 
estas utopio: Esperanto dum tio ĉiam pli eniras, Esperanto dume 
ĉiam pli eniras en la praktikan vivon. Ĉe ĉi tiu flanko de la rivero: 
ĉi-flanke de la rivero estas mia lando, kaj trans la rivero estas jam 
alia lando: transe estas alia lando. La bibliotekistino de nia societo 

1 Volo: volja 
2 Restadi: rest-ad-i boraviti 
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estas tre agema: la librojn ŝi tenas en plej bona ordo, la anojn ŝi 
instigas al legado, ŝi atentas ke ĉiu redonu la librojn, kiujn li prun-
teprenis, kaj krom tio ŝi kolektas la abonojn, krome ŝi kolektas la 
abonojn por la esperantaj gazetoj. Ĉe la fino de la koridoro estas la 
dormoĉambro, kaj apud ĝi estas la banĉambro: apude estas la ban-
ĉambro. 

La ŝranko havas la antaŭan kaj la malantaŭan flankojn. Nun-
tempe oni vivas pli rapide ol en la antaŭaj epokoj. La eksteraj muroj 
de la domo estas pli dikaj ol la internaj. Niaj opinioj estas kontraŭaj. 
En la ĉefstrato de nia urbeto estas vigla trafiko, sed la apudaj stra-
toj estas preskaŭ malplenaj. La ĉirkaŭo de nia urbo estas tre inte-
resa. La domon de nia popollernejo ĉirkaŭas bela parko. 

II. Se vi petas ian komplezon de eksterlanda esperantisto, aldonu 
al via letero internacian respondkuponon, por kiu li ricevos en sia 
lando tiom da mono, kiom sufiĉas por afranki leteron al eksterlando. 
La kamparaninoj3 el la ĉirkaŭo de la urbo ĉiumatene alportas lakton 
en la urbon. Ĉu via loĝejo havas antaŭĉambron? En la antaŭurboj de 
nia ĉefurbo estas kelkaj fabrikoj. Multaj homoj ankoraŭ havas antaŭ-
juĝojn pri Esperanto. La infano pro ĝojo ĉirkaŭprenis sian patrinon. 
Kiam oni eniras en la ĉambron, oni deprenas la ĉapelon kaj demetas 
la mantelon. Jam delonge mi ne estis en la loko, kie mi naskiĝis. Plej 
multe da amerikanoj devenas el Eŭropo. Esperanto devenas de la 
naciaj kulturaj lingvoj. Saĝe estas deteni sin de parolo, dum4 oni estas 
kolera. La invalidoj ricevadas dumvivan renton. Per Esperanto oni 
povas ekscii eksterordinare interesajn aferojn. La Plena Vortaro de 
Esperanto (la plej kompleta Esperanto-vortaro, kiun devus havi ĉiu 
esperantisto) aperis jam en la kvara eldono. Super la urbo alten 
elstaras la preĝejaj turoj kaj la fabrikaj fumtuboj. El via poŝo 
elstaras ĵurnalo. Bonvolu elpreni el la ŝranko la protokollibron. Ne 
legu nur librojn kun amuza enhavo. Preskaŭ ĉiuj ĝisnunaj mond-
kongresoj de Esperanto okazis en Eŭropo. Ofte la diverslandaj espe-
rantistoj ŝanĝas inter si poŝtmarkojn: interŝanĝas poŝtmarkojn. En 
agrabla interparolo rapide pasas la tempo. Ni devas interkonsenti 
kiam ni denove kunvenos. Pli valoras interkonsento ol juĝeja do-
kumento. Kelkfoje la homo ne povas fini sian laboron, ĉar inter-
rompas ĝin malsano, aŭ alia malhelpo.5 Ne estas klara la teksto, kies 
partoj kontraŭdiras unu la alian, — la teksto, kiu estas plena de 
kontraŭdiroj. Se vi volas multe vojaĝi, prenu kun vi, portu kun vi 
sufiĉe da mono: kunprenu, kunportu sufiĉe da mono. En la Espe-
ranto-movado, por la komuna celo, kunlaboras la homoj de diversaj 
nacioj, rasoj, religioj kaj politikaj partioj. Per la esperantaj vortoj, 
kiujn vi nun scias, vi povas jam kunmeti longan leteron. La lernan-
toj de la sama klaso estas unu al la alia kunlernantoj. Oni devas 

3 Kamparano = kamp-ar-an-o seljak („stanovnik polja") 
4 Dum je ne samo prijedlog, nego i veznik, te ne znači samo za v r i j e -

m e , nego i : d o k . 
5 Malhelpo zapreka 
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traduki ne laŭvorte, sed laŭsence. Agrable estas promeni laŭlonge 
de rivero. Evitu laŭeble la tro longajn vortkunmetojn. Ne ĉiuj ho-
moj perlaboras tiom, kiom ili bezonas por la normala vivo. Per-
forta regado vekas malamon,. En la koto kaj neĝo restas la post-
signoj de niaj paŝoj. La plugilo lasas post si sulkojn en la tero: 
postlasas sulkojn en la tero. La jaroj postlasas sulkojn sur la vi-
zaĝo. Ofte oni pretervidas iun vorton en la teksto kaj preteraŭdas 
vorton de ies parolo. Ne preterlasu la okazon! 

VORTOJ 

II. 

elekti izabrati 
ĉesi prestati 
komforto udobnost 
naturo priroda 
angulo kut; ugao 
kune zajedno 
konservativa konzervativan, 

protivnik novoga 
aserti tvrditi 
utopio utopija, neostvariv 

plan 
dume medutim 
transe prijeko, onkraj, 

s druge strane 
ordo red 
instigi poticati nekog na 

nešto 
krome osim toga 
bani kupati 
interna nutarnji 
komplezo usluga 
aldoni dodati, priložiti 
afranki platiti poštarinu 

(prilijepivši potrebne 
marke na pošiljku) 

alporti donesti 
antaŭĉambro predsoblje 
antaŭurbo predgrađe 
antaŭjuĝo predrasuda 
ĉirkaŭpreni zagrliti, obuj-

miti 
depreni skinuti, oduzeti 
demeti odložiti 
delonge odavno 

deveni dolaziti od, potjecati 
deteni zadržati, suzdržati 
dumviva doživotan 
eksterordinara izvanredan 
eldono izdanie 
elstari stršiti, viriti (pred-

met, koji viri iz nečega) 
tubo cijev; fumtubo dimnjak 
elpreni izvaditi 
protokolo zapisnik 
enhavo sadržaj 
ĝisnuna dosadašnji 
interŝangi mijenjati među 

sobom, izmjenjivati 
interparoli razgovarati se 
interkonsenti dogovoriti se; 

nagoditi se 
interrompi prekinuti 
kontraŭdiri protusloviti; 

kontraŭdiro protuslovlje 
kunpreni uzeti sa sobom 
kunporti ponesti sa sobom 
kunlabori surađivati 
religio vjera 
kunmeti sastaviti 
kunlemanto suučenik 
laŭvorte doslovno 
senco smisao 
laŭsence po smislu 
laŭlonge uzduž 
laŭeble po mogućnosti 
vortkunmeto složena riječ 
perlabori zaraditi 
perforta nasilan 
koto blato 
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GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

1. 1. Ĉe tablo = ĉetable 
sen ĉeso = senĉese 
ĝis la fino = ĝisfine 
dum nokto = dumnokte = nokte noću 
el la koro = elkore = kore srdačno 
ĉe sia hejmo = ĉehejme = hejme kod kuće 
en ĉiu lundo = ĉiulunde = lunde ponedjeljkom 
el la tuta koro = tutkore svim srcem. 

Kako se iz gornjih primjera vidi, prijedlog i imenica zajedno 
imaju značenje priloga, pa se stoga mogu spojiti u jednu riječ s pri-
ložnim nastavkom -e: ĉe tablo = ĉetable. Pri tom spajanju, ako to ne 
stvara nejasnoću, može se ispustiti i član la ili lična zamjenica, koji 
stoje uz imenicu: ĝis la fino = ĝisfine, ĉe sia hejmo = ĉeĥejme. Ako 
se radi o pojedinačno (individualno) određenoj osobi ili stvari, koja 
se označuje članom la, onda se la ne može ispustiti. Ako se na pr. 
hoće reći, da se netko nalazi ne kod bilo kojeg svog prijatelja, nego 
da se nalazi kod prijatelja Petra, pa prema tome pod riječju prijatelj 
ne mislimo ni na kakvog drugog prijatelja osim Petra, na što u espe-
rantu upozorujemo pomoću člana la, onda ne možemo reći ĉeamike, 
nego moramo kazati: ĉe la amiko. 

Ako rečenica ostaje i bez toga jasna, može se ispustiti i prijedlog 
pred imenicom, te u tom slučaju priložni nastavak -e naznačuje, da 
je ispušten prijedlog: dumnokte = nokte, el la tuta koro = tutkore, 
en ĉiu lundo = ĉiulunde = lunde; 

2. En mia ĉambro = ene unutra 
ĉirkaŭ la hotelo = ĉirkaŭe okolo 
trans la rivero = transe prijeko 

dum tio = dume međutim 
antaŭ la aliaj lernantoj = antaŭe sprijeda 
antaŭ ĉiu laboro = antaŭe prije. 

Gornji primjeri, koji su izvaci iz esperantskih rečenica ove lek-
cije, pokazuju, da se može i imenica, koja stoji iza prijedloga, izo-
staviti zajedno sa svojim članom, pridjevom ili zamjenicom, ako re-
čenica i nakon toga ostaje jasna. Da je imenica izostavljena, to na-
značuje prijedlogu dodani priložni nastavak -e. 

Hoćemo li iz sklopa, koji se sastoji od prijedloga i imenice, ispu-
stiti prijedlog ili imenicu, to ovisi o tome, što želimo više naglasiti. 
Ako hoćemo više naglasiti pojam, koji označuje imenica, ispustit 
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postsigno trag 
sulko brazda, bora 
postlasi ostaviti za sobom 

pretervidi previdjeti 
preteraŭdi prečuti 
preterlasi propustiti 



ćemo prijedlog i obratno, ako hoćemo više istaknuti pojam sadržan 
u prijedlogu, ispustit ćemo imenicu. Tako se na pr. u izreci „D u m-
nokte oni dormas" želi naglasiti noć, da se spava n o ć u, pa se 
stoga prijedlog dum, kao manje važan ispušta i kaže se samo nokte, 
a u rečenici „Dum tiu kritikado Esperanto progresas" hoće 
se (s obzirom na sadržaj prethodne rečenice ,,La konservativuloj kri-
tikas kaj asertas, ke Esperanto estas utopio") naglasiti i s t o d o b-
n o s t onoga, o čemu govori druga rečenica, sa zbivanjem, koje spo-
minje prethodna rečenica. Tu istodobnost označuje prijedlog dum, 
pa sa stoga kritikado kao manje važan pojam ispušta, i kaže se samo 
dume. 

Umjesto ene mnogo se češće govori interne: unutra. 
3. Ĉirkaŭe okolo 

ĉirkaŭa okolni 
ĉirkaŭo okolina 
ĉirkaŭi opkoliti 

Mijenjanjem gramatičkih nastavaka umjesto priloga, koji je 
izveden od prijedloga dobivamo, kako se gore vidi, pridjev, imenicu 
ili glagol. 

II. 4. Alporti donesti 
ĉirkaŭpreni zagrliti 
enhavo sadržaj 
kontraŭdiro protuslovlje 
pretervidi previdjeti 

Ovi primjeri, koji su samo mali izbor između mnogobrojnih 
sličnih primjera esperantskog teksta ove lekcije, pokazuju, da se 
prijedlozi upotrebljavaju i kao prefiksi. Svaki prijedlog može biti 
kao prefiks, gdjegod to smisao dopušta. 

HEJMA TASKO 

1. Neke životinje danju spavaju, a večerom izlaze iz svojih le-
žišta. 2. S parobroda, koji je nasred6 oceana, svuda naokolo vidi se 
samo more i nebo. 3. Kad je lijepo vrijeme, vani je ugodnije nego 
unutra. 4. Iz okolnih sela dolaze seljaci u grad, da (por) prodaju svoje 
proizvode. 5. Naš razgovor je dugo trajao, ali se ni o čemu nismo 
dogovorili. 6. Izvolite odložiti svoj kaput. 7. Ja ću po mogućnosti 
nastojati pomoći vam. 8. Ne prekidajte me, dok govorim. 

6 U sredini = usred, nasred 
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DUDEKUNUA LECIONO 

I. Nenio daŭras senfine. Senpaga estas nur la morto, sed ĝi 
kostas la vivon. La akvo senmova malbonodoras. La nacioj de la 
kolonioj batalas por krei la proprajn sendependajn ŝtatojn. La ejo 
sub la tegmento de la domo estas subtegmento aŭ subtegmentejo. 
Vespere la suno subiras. Se vi ne povas regule vizitadi niajn kunve-
nojn, subtenu nian societon almenaŭ per membrokotizo. Multaj ho-
moj apenaŭ scias subskribi sian nomon. La signo super la litero estas 
supersigno; se oni aldonas al la literoj c, g kaj g supersignojn, oni fa-
ras literojn ĉ, ĝ kaj ŝ. Superflua monbileto la poŝon ne ŝiras. Kiam 
oni surpaŝas ies piedon, oni diras: ,,Pardonon!" La vivon travivi 
estas arto1 malfacila. Oni rekomendas tralegi ĉiujn verkojn de Za-
inenhof. Multaj niaj birdoj travintras en la sudaj regionoj. Se vi 
iam vizitos Vienon, nepre trarigardu tie la Internacian Muzeon de 
Esperanto! Kelkloke ekzistas apartaj trairejoj (pasejoj) inter du pa-
ralelaj stratoj. Por povi transiri la ŝtatlimon, oni bezonas pasporton. 
Ne transportu tre ofte vian radio-aparaton! La hejmajn taskojn 
transskribas nur la malbonaj lernantoj. Ĉion, kion vi transprenis de 
mi, transdonu al mia kolego. Por la koncerto mi devas ŝanĝi mian 
veston: mi devas transvesti min. La homoj per sia laboro transfor-
mas la dezertojn en fruktodonajn kampojn. Ĉio transmara estas 
ĉarma kaj kara. 

Ĉiu silentas pri la aferoj por li malagrablaj: ĉiu prisilentas la 
aferojn por li malagrablajn. Dum la Esperanto-kongresoj oni multe 
parolas, multe diskutas pri la organizaj kaj propagandaj problemoj 
de la movado: oni multe priparolas, pridiskutas la organizajn kaj 
propagandajn problemojn. Ne estas honore ridi pri la korpaj mankoj: 
priridi la korpajn mankojn. La kamparano prilaboras la kampon. La 
lampo prilumas la ĉambron. Pli bone estas iom pensi pri la afero — 
iom pripensi la aferon, ol tro rapide decidi. 

La popolo kantas poemojn pri siaj herooj: la popolo prikantas 
siajn heroojn. Kiam vi estas en granda amaso da homoj, atentu pri 

1 Arto znači ne samo umjetnost, nego i vještina 
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viaj poŝoj, ĉar iu povus ŝteli de vi la monon: iu povus priŝteli vin, 
Aŭtune oni semas grenon sur la kampoj: aŭtune oni prisemas la 
kampojn. Malfacile estas fidele priskribi la animajn statojn. 

Ĉu vi estis ĉe la hieraŭa prezentado en la teatro: ĉu vi ĉeestis 
la hieraŭan prezentadon? Ni iris unu preter la alia: ni preteriris unu 
la alian. Ne povas progresi en Esperanto tiu, kiu babilas tra la tuta 
kurshoro: kiu trababilas la tutan kurshoron. Ĉu estas vero, ke nur la 
virinoj ne povas kontraŭstari sian scivolon? La bruegon de la maŝi-
noj oni ne povas superkrii. Nur malmultaj homoj ĝisvivas profundan 
maljunaĝon. 

II. Inter la libroj de nia biblioteko estas kelkaj tre interesaj, kaj 
elektu do por legi almenaŭ unu el inter ili. Mi prenas la kajeron de 
sur la tablo kaj tiras la seĝon de sub la tablo. Mi vin akompanos ne 
nur ĝis via domo, sed eĉ ĝis la dompordo: mi vin akampanos ĝis en 
vian domon. Post la morto de Zamenhof ekfloris la literaturo de 
Esperanto. La aŭtoro de Esperanto, Ludoviko Lazaro Zamenhof, kiun 
la esperantistoj nomas „la Majstro", mortis en la jaro 1917, sed de 
post tiu jaro, kvankam ĝin ne plu gvidas ĝia aŭtoro, Esperanto plue 
progresas kaj evoluas, per kio ĝi pruvas sian vivkapablon. Ĝis antaŭ 
kelkaj jaroj la japana popolo devis kaŝi sian vizaĝon, kiam la impe-
riestro preterpasis. 

III. Post fino de ĉi tiu kurso vi povos helpe de la vortaro kom-
preni ĉiun tekston en Esperanto. Komence de la jaro oni faras la-
borplanon, kaj fine de la jaro oni analizas la rezultojn de la laboro. 
Meze de la parko estas pavilono por la muziko. Iu devas saluti la 
kongreson nome de2 nia societo. Oriente de Eŭropo estas Azio, kaj 
okcidente de Eŭropo estas Atlantika Oceano. Okaze de3 via naskiĝ-
tago akceptu miajn bondezirojn! Kompare kun naciaj lingvoj Espe-
ranto estas rapide ellernebla. Kiom vi scias, vi scias danke al via 
lernado: dank' al via lernado. Ni iras renkonte al nia venko. Respon-
de al via letero mi fine skribas al vi hodiaŭ. Danĝere estas, se la 
homo estas blinda rilate al si mem: rilate sin mem. Ni eltenos en nia 
batalo spite al ĉiuj malhelpoj: spite ĉiujn malhelpojn. 

VORTOJ 

I. senmova nepomičan almenaŭ barem 
sendependa neovisan apenaŭ jedva 
tegmento krov supersigno znak nad slovom 
subtegmento, subtegmente- superflua suvišan 

jo tavan monbileto novčanica 
subiri ići pod; zalaziti ŝiri trgati, derati 

(o suncu) surpaŝi koraknuti na, stati 
subteni podupirati na 

2 Nome de u ime 
3 Okaze de prigodom 
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travivi proživjeti 
rekomendi preporučiti 
tralegi pročitati 
travintri prezimiti 

regiono predjel, kraj, pod-
ručje 

Vieno Beč 
nepre svakako, bezuvjetno 
trarigardi pregledati 
kelkloke gdjegdje 
aparta poseban 
trairejo prolaz 
paralela usporedan 
transiri prijeći 
pasporto putnica 
transporti prenijeti 
transskrtbi prepisati 
transpreni preuzeti 
transdoni predati 
transvesti preobući 
transformi pretvoriti 
dezerto pustinja 
frukto plod; voće 
fruktodona plodan 
transmara prekomorski 
prisilenti prešutjeti 
priparoli govoriti o nečemu 
pridiskuti raspravljati o ne-

čemu 
priridi ismjehivati 
prilabori obradivati 
prilumi rasvjetljivati 
pripensi razmisliti o 
poemo pjesma (u riječima) 

II. 

III. 

heroo junak 
prikanti opjevati 
ŝteli krasti, ukrasti 
priŝteli okrasti 
semi sijati, semo sjeme 
greno žito 
prisemi zasijati 
priskribi opisati 
stato stanje 
ĉeesti prisustvovati 
preteriri mimoići 
trababili probrbljati 
kontraŭstari suprotstaviti 

se 
scivolo znatiželja, radozna-

lost 
superkrii nadvikati 
ĝisvivi doživjeti 
tiri vući 
majstro majstor, vrlo dobar 

poznavalac svoje struke 
evolui razvijati se 
pruvi dokazati 
kapabla sposoban 
kaŝi sakriti 
pavilono paviljon 
oriento istok 
okcidento zapad 
bondeziro dobra želja 
kompari usporediti 
danĝera, pogibeljan, opasan, 
rilati ticati se; rilate al što 

se tiče, obzirom na 
spite unatoč, usprkos 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Silenti pri io = prisilenti ion prešutjeti nešto 
ridi pri io = priridi ion ismjehivati 
paroli pri io = priparoli ion govoriti o nečemu. 

Od ovih prijedloga kao prefiksa, koji se nalaze u esperantskom tek-
stu ove lekcije, najvažniji je prijedlog pri. Iz gornjih primjera se 
vidi, da prijedlog pri upotrebljen kao prefiks pretvara neprelazne 
glagole u prelazne: silenti pri io = prisilenti ion. 

2. Kanti poemon pri heroo: prikanti heroon opjevati junaka 
ŝteli monon de iu: priŝteli iun okrasti nekoga. 
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Ovi primjeri pokazuju, da prefiks pri stoji i uz prelazne glagole 
(kanti, ŝteli i t. d.) s tim učinkom, da se u tom slučaju mora ispustiti 
ona imenica, onaj objekt u akuzativu, na koji prelazi glagolska radnja, 
kad je glagol bez prefiksa pri (na pr. kanti poemon: mora se ispustiti 
poemon), a ona imenica, onaj objekt, koji inače nije u akuzativu 
(kanti poemon pri heroo) dolazi u akuzativ (prikanti heroon). 

3. B i l j e š k a . U gornjim primjerima pod br. 2 ovih gram. razj. ispu-
šteni objekt možemo u rečenici zadržati samo kad se pred njega umjesto aku-
zativa može metnuti prijedlog per ili je: prikanti heroon per poemo, per odo 
(odom, hvalospjevom). Još je bolji primjer: prisemi la kampon per greno za-
sijati polje žitom. U slijedećem primjeru ne bismo mogli upotrebiti prijedlog 
per, jer bi rečenica postala besmislena: priŝteli iun per mono okrasti nekoga 
n o v c e m , ali možemo upotrebiti je: je mono okrasti nekoga u pogledu novca 
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4. Esti ĉe prezentado = ĉeesti prezentadon 
iri preter iu = preteriri iun 
stari kontraŭ io = kontraŭstari ion. 

Iz ovih primjera se vidi, da ne samo prijedlog pri, nego i drugi 
prijedlozi, upotrebljeni kao prefiksi, pretvaraju neprelazne glagole u 
prelazne. 

II. 5. de od 

inter među 
ĝis do 
post tiu jaro poslije te 

godine 

de sur sa 
de sub ispod 
el inter između 
ĝis antaŭ do pred 
de post tiu jaro od te 

godine. 

U esperantu se često upotrebljavaju dva prijedloga radi točnijeg 
označenja odnosa između imenice i glagolske radnje, koja se odnosi 
na tu imenicu. 

6. B i l j e š k a . Između post i de post je slijedeća razlika: u gornjem pri-
mjeru post tiu jaro (post la morto de Zamenhof) izriče, da se nešto dogodilo 
poslije te godine — ne znamo, kad se dogodilo, samo znamo, da se dogodilo 
poslije te godine (ili poslije smrti Zamenhofa, kako je u gornjoj rečenici), dok 
de post tiu jaro označuje, da se nešto događa neprestano od časa svršetka 
spomenute godine. 

U esperantu se često upotrebljava i kombinacija prefiksa ek- i prijedloga 
de, dakle složeni prijedlog ekde, koji označuje, da se glagolska radnja zbiva 
od početka onog vremena, koje označuje imenica, pred kojom je ekde. Prema 
tomu će na pr. ekde tiu jaro značiti, da se radnja glagola događa od početka 
te godine pa nadalje. 

III. 7. Komence de počevši od 
okaze de prigodom 
kompare kun u usporedbi s 
rilate al obzirom na, što se tiče. 

Ovakvim dodavanjem priloga pred prijedlog dobivaju se složeni 
prijedlozi koji, kao i dva prijedloga jedan do drugoga, imaju zadatak 
da točnije označe odnos između imenice i glagolske radnje. 



Mjesto rilate a l tio, spite a l tio može se reći rilate tion, spite 
tion, što pokazuje, da akuzativni nastavak -n u ovom kao i u drugim 
slučajevima, gdje to smisao dopušta, može zamijeniti prijedloge. 

HEJMA TASKO 

1. Nitko ne putuje besplatno. 2. Učenje nije nikad suvišno. 3. 
Vračamo vam, što smo od vas preuzeli. 4. Ne mogu prešutjeti ono, 
što sam danas čuo. 5. Danas ću morati prisustvovati odborskoj sjed-
nici našeg društva. 6. Ono, što moramo učiniti, ne može nas mimoići. 
7. Sve do pred tri dana bilo je hladno vrijeme. 8. Prigodom vašega 
zadnjeg posjeta zaboravili ste ponijeti svoju tašku. 9. Doći ću pred 
vas (doći ću vam ususret), ako bude lijepo vrijeme. 
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DUDEKDUA LECIONO 

I. La forno faras la ĉambron varma: la forno varmigas la ĉam-
bron. La laboro faras la homon laca: la laboro lacigas la homon. Per 
fajro oni faras la feron mola: per fajro oni moligas la feron. La ven-
to purigas la aeron kaj sekigas la malsekan teron. Se la tranĉilo ne 
estas akra, se ĝi estas malakra, oni devas ĝin akrigi. Lernado de 
Esperanto akrigas la komprenon de la gepatra lingvo. La sperto akri-
gas la saĝon. La imalsano malfortigas. La komercisto ĉiun certigas, 
ke liaj varoj estas bonkvalitaj. Solidaj preparoj certigas la sukceson. 
Neniu povas ĉiujn kontentigi. Kiu sin tro pravigas, tiu mem sin kul-
pigas. Oni ne aliigas la esencon de io, se oni ŝanĝas nur ĝian nomon. 
La maro apartigas la insulojn de la kontinento. La batalado, kiu li-
berigas la nacion, estas naciliberiga batalado. Esperanto egaligas la 
naciojn. Se ni volas pli rapide progresadi, ni devas ĉiujn niajn anojn 
aktivigi. Ĉiun okazon utiligu por la propagando. Ĉu vi povas klarigi 
al mi, kion signifas ĉi tiu vorto? Promeso stomakon ne plenigas. Nia 
radio-stacio plibonigis sian repertuaron. Se ni volas, ke nia gazeto 
plue aperadu, oni devas aŭ pligrandigi la nombron de tiuj, kiuj ĝin 
abonas, aŭ plialtigi la abonon. La maŝinoj plifaciligas la laboron. 

Post unu manato mi faros mia gasto mian eksterlandan amikon: 
mi gastigos mian amikon. Jam estas tempo, ke ni ordigu nian libro-
ŝrankon. Bona propagandisto povas multajn homojn entuziasmigi 
por Esperanto. Mi petas vian poŝtranĉileton, por ke mi pintigu mian 
krajonon. La unuan libron de Esperanto Zamenhof publikigis en la 
jaro 1887. Ni devas rajtigi iun kaj doni al li rajtigilon, por ke li re-
prezentu nian societon ĉe la ĉefkunveno de la ligo. La gepatroj ed-
zigis sian filon kaj edzinigis sian filinon. La homaro dum jarmiloj 
amasigis multe da utilaj scioj. La diversajn notojn en nia notkajero 
ni plej facile trovas, se ni vicigis ilin laŭ alfabeta ordo. Ĉu vi povas 
monerigi al mi 100 dinarojn? 

Mi prenas krajonon el la poŝo: mi elpoŝigas krajonon. La kelne-
ro metis kafon sur la tablon: la kelnero surtabligis kafon. Metu la 
librojn en la ŝrankon: enŝrankigu la librojn. La enspezon oni enka-
sigas. La homon, kiu mortis, oni enterigas. La patrino endormigas 
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la infanon. La invitilojn por la ĝenerala kunveno oni devas enmanigi 
al ĉiu ano de la societo. Kiu laboras kun eksplodemaj substancoj tiu 
endanĝerigas sian vivon. Nur se vi sukcese finos la kurson, oni povos 
envicigi vin inter verajn1 esperantistojn. La feron oni envicigas inter 
metalojn. La bonaj infanoj la gepatrojn feliĉigas, la malbonaj ilin 
entombigas. Antaŭ la dormo ni senvestigas nin. Nenia malhelpo sen-
kuraĝigu vin! La komuna laboro interamikigas la homojn. 

Per kantado la patrino faris, ke la infano ekdormis: la patrino 
endormigis la infanon. Per turnado de bremso oni faras, ke la vago-
naro haltas: per bremso oni haltigas la vagonaron. Niaj vivbezonoj 
faras, ke ni devas labori: niaj vivbezonoj devigas nin labori. En iuj 
eksterlandaj lernejoj Esperanto jam estas deviga lernobjekto. En nia 
urbo oni konstruas novajn loĝdomojn, kiujn la ŝtato konstruigas. La 
ĵurnaloj sciigas nin pri ĉiutagaj novaĵoj. Post la fino de ĉi tiu kurso 
vi povos daŭrigi lernadon de Esperanto en la konversacia (aŭ daŭ-
riga) kurso. Atoma bombo mortigis multajn homojn en la japana ur-
bo. Laboro lacigas, sed akiro ĝojigas. Eĉ plej eta eraro povas kelkfoje 
pereigi la rezultojn de longa laboro, Kie vi pasigos vian libertempon? 
La lastajn jarojn de sia vivo Zamenhof pasigis en Varsovio. Nia so-
cieto regule okazigas sian vivan gazeton2. Unu bato arbon ne faligas. 
Ĉar estas malfrue, ni devas ĉesigi nian laboron. Nikolao Kopernik 
starigis la teorion, ke la tero rondiras ĉirkaŭ la suno. Pendigu vian 
mantelon sur la hokon. En la loko, kie mi naskiĝis, ĉiu paŝo memo-
rigas min pri mia infanaĝo. Mi petas, eklumigu la lampon. Mi petas 
viajn alumetojn, por ke mi ekbruligu la cigaredon. Bonvolu sidigi 
vin. Kiu iros al la stacidomo por diri bonvenon al la gastoj: por bon-
venigi la gastojn? Ĉu vi povas havigi al mi bonan vortaron? Aten-
tigu min. se mi faros ian eraron en la parolo. 

La forno eligas ĉirkaŭen agrablan varmon. Aligu viajn fortojn 
al nia armeo! La malplimulto devas subigi sin al la decidoj de la pli-
multo. Nuntempe en multaj urboj la aŭtobuso kaj trolejbuso ansta-
taŭas la tramveturilon, la tramon. La tramon oni anstataŭigas per 
aŭtobuso kaj trolejbuso. La maroj kunigas la popolojn. La militaj 
detruadoj multajn homojn senigas je ĉio, kion ili havis. Tion, kio nin 
ĝenas, ni klopodas forigi. La bonstaton oni atingos tiam, kiam oni po-
vos pliigi la kvanton de la produktoj necesaj por la vivo kaj mal-
pliigi la produktadon de armiloj. La propagandistoj ofte troigas la 
aferojn. Kio emigis vin al lernado de Esperanto? Esperanto ebligas 
al ni rilatojn kun la tuta mondo. Se ni volas sukcesi, ni devas unuigi 
niajn fortojn. 

La amuzo igas nin forgesi pri paso de la tempo. Mi igis fari al 
mi veston. La konvinko, ke la homaro nepre bezonas la internacian 
lingvon igas la esperantistojn batali por venko de Esperanto. 

1 Vera istinit, pravi 
2 Viva gazeto: „žive novine", usmene novine 
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VORTOJ 

I. varmigi grijati 
lacigi umarati 
mola mekan 
moligi mekšati nešto, činiti 

mekanim 
seka suh 
sekigi sušiti 
akra oštar 
akrigi oštriti, brusiti 
malfortigi slabiti (u znač. či-

niti slabim) 
certigi uvjeravati; osigura-

vati 
varo roba 
kontentigi zadovoljiti 
pravigi opravdati 
kulpigi kriviti nekoga 
aliigi preinačiti 
esenco bit, bitnost 
apartigi dijeliti nešto od ne-

čega, odijeliti 
insulo otok 
kontinento kopno, kontinent 
liberigi osloboditi 
egaligi izjednačiti 
aktivigi aktivizlrati 
utiligi iskoristiti, iskorišći-

vati 
klarigi razjasniti 
promesi obećati 
stomako želudac 
plenigi puniti, napuniti 
plibonigi poboljšati, popra-

viti 
pligrandigi povećati 
plialtigi povisiti 
plifaciligi olakšati 
gastigi pogostiti 
ordigi urediti 
entuziasmo oduševljenje 
entuziasmigi oduševiti 
pintigi zašiljiti. 
publikigi objaviti (štampom) 
rajtigi ovlastiti 
rajtigilo punomoć 

ligi vezati; ligo savez, sveza 
edzigi oženiti nekoga 
edzinigi udati 
amasigi nagomilati 
vicigi poredati 
monerigi razmijeniti (novac) 
elpoŝigi izvaditi iz džepa 
surtabligi metnuti na stol 
enŝrankigi spremiti u ormar 
enkasigi metnuti u blagaj-

nu, inkasirati 
enterigi pokopati (mrtvaca) 
endormigi uspavati 
inviti pozvati; invitilo po-

zivnica 
enmanigi uručiti 
substanco tvar 
endanĝerigi izložiti pogibe-

lji, ugroziti 
envicigi uvrstiti, ubrojiti 
metalo kovina 
feliĉigi usrečiti 
tombo grob 
entombigi položiti u grob, 

pokopati 
senvestigi svući 
senkuraĝigi obeshrabriti 
interamikigi sprijateljiti 

međusobno 
dormigi uspavati 
halti stati 
haltigi zaustaviti 
devigi prisiliti; deviga pri-

silan, obvezatan 
konstruigi dati graditi, čini-

ti, da netko drugi gradi 
sciigi obavijestiti, obavje-

šćivati 
novaĵo novost 
daŭrigi nastaviti; daŭriga 

onaj, koji se nastavlja; 
daŭriga kurso nastavni, 
viši tečaj 

mortigi usmrtiti, ubiti 
ĝojigi veseliti (nekoga) 
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perei propasti; poginuti 
pereigi upropastiti 
pasigi provesti 
Varsovio Varšava 
okazigi prirediti 
faligi oboriti, srušiti 
ĉesigi obustaviti, prekinuti 

(učiniti da prestane) 
starigi postaviti 
pendigi objesiti 
hoko kvaka, kuka; vješalica 

za odijela (zapravo: vest-
hokaro) 

memorigi podsjetiti, sjetiti 
eklumigi zapaliti svijetlo 
alumeto žigica, šibica 
ekbruligi zapaliti 
sidigi sjesti, posjesti nekoga 

(učiniti, da sjedne) 
bonveno dobrodošlica 
bonvenigi izraziti dobrodo-

šlicu 
havigi dobaviti 
atentigi upozoriti 
eligi izlučiii 
aligi priključiti 
armeo vojska, armija 
malplimulto manjina 
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subigi podvrgnuti 
plimulto večina 
tramo žljebovita šinja; tram-

veturilo, koji se kaže krat 
ko i tramo: tramvaj 

anstataŭigi (per) zamijeniti 
nešto nečim 

kunigi spojiti 
senigi lišiti 
ĝeni smetati; ženirati 
forigi odstraniti 
bonstato blagostanje 
pliigi povećati 
malpliigi smanjiti 
armi naoružati; armilo oru-

žje 
troigi pretjerivati 
emigi skloniti, navesti neko-

ga na nešto 
ebligi omogućiti 
unuigi sjediniti 
igi činiti, djelovati, da netko 

nešto čini; mi igis fari al 
mi veston dao sam si napra-

viti odijelo 
konvinki uvjeriti; konvinko 

uvjerenje, osvjedočenje 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

1. Varma topao 

ordo red 
mano ruka 

halti stati 

konstrui graditi 

unu jedan 

sen bez 

varmigi grijati (učiniti to-
plim) 

ordigi urediti (načiniti red) 
enmanigi uručiti (učiniti, da 

bude u ruci, dati u ruke) 
haltigi zauslaviti (učiniti, da 

stane) 
konstruigi dati graditi (uči-

niti, da netko gradi) 
unuigi sjediniti (učiniti jed-

nim) 
senigi lišiti (učiniti, da ne-

tko ili nešto bude bez ne-
čega ili nekoga) 



Sufiks -ig-, kako ovi primjeri pokazuju, znači: činiti, djelovati, da 
netko ili nešto bude onakvim, kako je označeno u korijenu riječi: 
varma topao, varmigi grijati, činiti toplim. 

Ovaj se sufiks, što se također vidi iz gornjih primjera, može do-
dati korijenima svih vrsti: pridjevskim (na pr. varm-), imeničkim (na 
pr. ord-), prijedložnim (na pr. sen) i t. d. 

Svi glagoli sa sufiksom -ig- su prelazni, pa stoga uz njih mora 
stajati akuzativ: varmigi ĉambron, haltigi vagonaron. 

Iz glagola sa sufiksom -ig- se mijenjanjem nastavaka tvore ime-
nice, pridjevi ili prilozi: devigi prisiliti, devigo prisila, deviga prisi-
lan, obvezatan, devige prisilno, obvezatno, sanigi činiti zdravim, sa-
niga zdrav (u značenju: ozdravljujući). La sana pomo estas saniga 
zdrava (tj. nepokvarena) jabuka je zdrava (tj. koja čini zdravim). 

2. B i l j e š k a . Uz g l a g o l s k e korijene sufiks -ig- znači učiniti, djelo-
vati, da n e t k o d r u g i izvrši radnju ili dođe u stanje označeno u korijenu 
riječi. Na pr. rečenica „Petro konstruigas domon" se doduše prevodi na hrv. 
„Petar gradi kuću", ali glagol konstruigi ne znači, da Petar osobno vrši posao 
gradnje, nego da d a j e g r a d i t i kuću: on na pr. daje novac za gradnju svoje 
kuće građevnom poduzeću, a kuću grade radnici (la laboristoj k o n s t r u a s 
la domon). Ako hoćemo izraziti, da se glagolska radnja ne odnosi na drugu 
osobu, nego da je vrši sam subjekt rečenice, to moramo posebno naglasiti lič-
nom zamjenicom, koja radnju glagola vraća na subjekt, na pr. Mi devigis min 
labori ja sam se prisilio na rad — u ovom slučaju zamjenica mi u akuzativu 
(min), vraćajući glagolsku radnju na subjekt, naznačuje, da radnju vrši sam 
subjekt. 

Uz korijene prelaznih glagola sufiks -ig- može imati dvojako značenje, 
aktivno i pasivno, te tako na pr. trinkigi znači napojiti t. j. učiniti, da netko 
pije (trinkigi iun) i učiniti, da nešto bude popijeno (trinkigi ion), pa možemo 
reći mi trinkigis la ĉevalon per akvo napojio sam konja vodom i mi trinkigis 
la akvon al ĉevalo učinio sam da voda bude popijena od konja t. j. dao sam 
konju da popije vodu. 

3. Mi igis fari al mi veston: Dao sam napraviti odijelo (dao sam, 
da mi krojač napravi odijelo). 

La amuzo igas nin forgesi, ke la tempo pasas: Zabava čini, da 
zaboravljamo, da vrijeme prolazi. 

Sufiks -ig- se može i samostalno upotrebiti, a znači: djelovati, uči-
niti, da netko nešto učini ili da nešto bude učinjeno. 
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tro previše 

ema sklon, raspoložen 
(od sufiksa -em-) 

troigi pretjerivati (činiti, da 
nečega bude previše, ili da 
nešto izgleda večim, nego 
što jest) 

emigi skloniti, navesti (uči-
niti, da netko bude neče-
mu sklon) 



HEJMA TASKO 

1. Publika je napunila cijelu dvoranu. 2. Tehnička pomagala 
olakšavaju rad. 3. Nitko nas ne ovlašćuje, da radimo (činimo) sve, što 
hoćemo. 4. Misao, koju bismo mogli zaboraviti, najbolje je metnuti 
na papir („metnuti na papir" prevesti jednom riječju). 5. Obavije-
stite me o svemu, što ćete saznati. 6. Sutra ćemo nastaviti tamo, gdje 
smo danas prestali. 7. Seljak provodi veći dio dana na (=u) čistom 
zraku. 8. Dobro je, ako znadete spojiti ono, što je korisno, s onim, što 
je ugodno. 
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DUDEKTRIA LECIONO 

I. Kiu multe laboras, tiu ekestas1 laca: tiu laciĝas. Kiu longe ne 
manĝas, tiu ekestas malsata: tiu malsatiĝas. Antaŭvespere la ĉielo 
ĉe la horizonto ekestas ruĝa: la ĉielo ruĝiĝas. Post multaj jaroj la 
homo iom post iom ekestas maljuna: la homo maljuniĝas. Se oni bo-
ne hejtas la fornon, la ĉambro ekestas varma: la ĉambro varmiĝas. 
La scienculoj diras, ke la tero iom post iom malvarmiĝas. De rigardo 
tro alta malsaniĝas okulo. De zorgoj, ne de jaroj griziĝas la haroj. 
Iom post iom proksimiĝas la fino da nia kurso. Printempe la kampoj 
verdiĝas la noktoj mallongiĝas, la tagoj plilongiĝas kaj la tempera-
turo plialtiĝas. La kvalito de la industriaj produktoj konstante pli-
boniĝas. Aŭtune la foliaro flaviĝas. Dum la somera varmego multaj 
riveretoj elsekiĝas. Ni ne povas kontentiĝi pri io ajn. La laboro la-
cigas. De la laboro la homo laciĝas. Post la laboro la homo lacas. 

Ekzistas homoj, kiuj facile falas en entuziasmon: kiuj facile 
entuziasmiĝas por io. En la najbara vilaĝo la esperantistoj organizis 
sin en formo de grupo: en la najbara vilaĝo formiĝis esperantista 
grupo. Ĉe la temperaturo de cent gradoj la akvo ekestas vaporo: la 
akvo vaporiĝas. Ĉe la temperaturo de la nulo la akvo glaciiĝas. Jo-
hano ekestis fianĉo al Elza: Johano fianĉiĝis al Elza. Elza ekestis 
fianĉino al Johano: Elza fianĉiniĝis al Johano. Ili gefianĉiĝis. Ĉu vi 
scias, kiam okazis ilia gefianĉiĝo? Poste Johano edziĝis al Elza kaj 
Elza edziniĝis al Johano — ili geedziĝis. Tiu geedziĝo estis edzi-
ĝo de Johano kaj edziniĝo de Elza. Vesperiĝas. Tagiĝas. Printemp-
iĝas. Okaze de ilia geedziĝo oni drinkis kaj dancis ĝis la tagiĝo. 

La ŝipo venas al la bordo: la ŝipo albordiĝas. La aeroplano sur-
teriĝas. Kiam vi levas vin el la lito: kiam vi ellitiĝas? Mi frue ellit-
iĝas kaj malfrue enlitiĝas. Ĉe kiu stacio vi elvagoniĝos? Kial vi en-
pensiĝis? Johano enamiĝis al Elza. Mi ne translokiĝos en alian ur-
bon, mi nur transloĝiĝos en alian straton. Aŭtune la arboj senfoli-
iĝas. Trankvila homo rapide endormiĝas. Al ĉio oni alkutimiĝas. Ofte 
en la vivo la homo seniluziiĝas. 

1 Ekesti postati, nastati 
2 Rivereto potok 
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Bonvolu eksidi: bonvolu sidiĝi. Mi revenis hejmen dormema kaj 
mi tuj ekkuŝis — mi tuj kuŝiĝis, sed longe mi ne povis ekdormi: lon-
ge mi ne povis dormiĝi. Estas tempo por ekstari kaj foriri: por sta-
riĝi kaj foriri. Per malkovro de Ameriko ekestis nova epoko en la 
historio: estiĝis nova epoko. Kiel estiĝis la mondo? En la ĉambro 
estiĝis silento. La patrino dormigis, endormigis la infanon, kaj la 
infano ekdormis, endormiĝis, kaj la tutan nokton dormis. 

Kiam la vekhorloĝo vekas nin, ni vekiĝas. Ni komencas la 
kurson: la kurso komenciĝas. Kiam komenciĝos la nova kurso? Kiam 
vi finos vian laboron: kiam via laboro finiĝos? En ĉiu lando de la 
mondo oni trovas esperantistojn: en ĉiu lando de la mondo troviĝas 
esperantistoj. De sur la Eiffel-turo oni vidas la tutan Parizon: vidiĝas 
la tuta Parizo. La fulmotondron jam de malproksime oni aŭdas: jam 
de malproksime ĝi aŭdiĝas. Vintre la neĝo per blanka kovrilo kovras 
la teron: la tero kovriĝas per blanka kovrilo. Ĉiutage ni renkontas 
unu la alian: ni renkontiĝas. Multego de fruktoj preskaŭ rompas 
la arbojn: de multego da fruktoj la arboj preskaŭ rompiĝas. Multaj 
aferoj interesas min: pri multaj aferoj mi interesiĝas. Kiel oni no-
mas vin: kiel vi nomiĝas? La sciencajn librojn oni malfacile vendas: 
ili malfacile vendiĝas. Mi levas min el la lito: mi leviĝas el la lito. 
Matene la suno levas sin; la suno leviĝas. Pri kio vi okupas vin: 
pri kio vi okupiĝas? Mi rapide vestos min: mi rapide vestiĝos. La 
patrino banas la infanon; la infano baniĝas. La infano banas sin: 
la infano baniĝas. Ĉiusomere mi banas min en la rivero: mi ban-
iĝas en la rivero. Kelkfoje io unuavide3 ŝajnas perfekta kaj poste 
montriĝas malbona. Kiam vi naskiĝis? Kelkfoje la homo trompiĝas 
en siaj esperoj. "Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, — ni se-
mas kaj semas konstante" (vortoj el la poemo „La vojo" de L. L. 
Zamenhof). La rado turniĝas nur, se oni ekturnas ĝin. Ĉi tiu domo 
jam longe konstruiĝas, kaj mi ne plu memoras, kiam oni ekkonstruis 
ĝin. 

Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu. Neniam subiĝu pasive 
al la cirkonstancoj! La malnovaj popolkutimoj iom post iom mal-
aperas: foriĝas. Se vi volas aniĝi, se vi volas aliĝi al nia societo, bon-
volu plenigi la aliĝilon. Post la apero de la unua libro de Esperanto 
ĉirkaŭ Zamenhof ariĝis eta grupo de la unuaj esperantistoj. La 
nombro de niaj kursanoj jam duoniĝis. Se ni unuiĝos, niaj fortoj 
duobliĝos. 

Granda bruo faras nin nervozaj: de granda bruo ni fariĝas ner-
vozaj, ni iĝas nervozaj. Kiam vi fariĝis esperantisto? Se ne laciĝos 
mano, ne fariĝos pano. Vespere la ĉielo iĝas malhele ruĝa, poste 
violkolora kaj fine grizblua. 

3 Unuavide na prvi pogled 
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VORTOJ 

I. laciĝi umoriti se 
(postati umoran) 
malsatiĝi ogladnjeti 

(postati gladan) 
horizonto obzorje, horizont 
ruĝiĝi pocrvenjeti 

(postati crven) 
maljuniĝi ostarjeti 

(postati star) 
hejti ložiti 
varmiĝi ugrijati se 

(postati topao) 
malvarmiĝi ohlađivati se 
malsaniĝi oboljeti 
griza siv; sijed 
griziĝi posivjeti, osijedjeti 
proksimiĝi približavati se 
verdiĝi pozelenjeti, 

zazelenjeti se 
mallongiĝi skratiti se 
plilongiĝi produljiti se 
plialtiĝi povisiti se 
pliboniĝi poboljšati se, 

popraviti se 
flava žut 
flaviĝi požutjeti, žutjeti 
elsekiĝi isušiti se 
kontentiĝi zadovoljiti se 
entuziasmiĝi oduševiti se 
formiĝi formirati se 
vaporiĝi pretvoriti se u paru 
glaciiĝi slediti se, pretvoriti 

se u led 
fianĉo zaručnik 
fianĉiĝi (al iu) zaručiti se 

(postati zaruĉnik) 
fianĉiniĝi (al iu) zaručiti se 

(zapravo: postati zaručni-
ca) 

gefianĉiĝo zaruke 
edziĝi (al iu) oženiti se 
edziniĝi (al iu) udati se 
geedziĝi uzeti se, vjenčati se 
geedziĝo svadba, vjenčanje 
edziĝo ženidba 
edziniĝo udaja 

vesperiĝi na pr. vesperiĝas 
nastaje večer 

tagiĝi svanjivati, tagiĝo zora 
printempiĝi na pr. prin-

tempiĝas nastaje proljeće 
drinki pijančevati 
albordiĝi pristati uz obalu 
surteriĝi spustiti se na ze-

mlju, aterirati 
ellitiĝi ustati iz kreveta 
enlitiĝi leći u krevet 
elvagoniĝi izaći iz vagona, 

iz vlaka 
enpensiĝi zamisliti se 

(utonuti u misli) 
enamiĝi (al iu) zaljubiti se 
translokiĝi biti premješten 

(u drugo mjesto) 
transloĝiĝi preseliti se (u 

drugi stan; to je skraćeno 
od trans-loĝej-iĝi) 

senfoliiĝi izgubiti lišće, 
ogoljeti 

trankvila miran (duševno) 
endormiĝi zaspati 
alkutimiĝi naviknuti se 
iluzio obmana, iluzija 
seniluziiĝi ostati bez iluzija, 

razočarati se 
sidiĝi sjesti 
kuŝiĝi leći 
dormiĝi zaspati 
stariĝi stati, ustati 
estiĝi nastati, postati 
vekiĝi buditi se 
komenciĝi početi 
finiĝi svršiti se 
troviĝi nalaziti se 
vidiĝi vidjeti se 
aŭdiĝi čuti se 
kovriĝi pokriti se 
renkontiĝi susresti se 
rompiĝi slomiti se 
interesiĝi zanimati se 
nomiĝi zvati se 
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vendiĝi prodavati se 
leviĝi dizati se 
okupiĝi baviti se 
vestiĝi obući se 
baniĝi kupati se 
montriĝi pokazati se 
trompi varati, prevariti 
trompiĝi prevariti se 
perdiĝi izgubiti se 
rado kotač 
turniĝi vrtjeti se 
konstruiĝi graditi se, 

biti građen 
eniĝi ući u (u predmetnoj 

rečenici ne eniĝu neka ne 
ide među njih) 

subiĝi podvrgnuti se 
cirkonstanco prilika, okol-

nost 
foriĝi otići, nestati 
aniĝi začlaniti se 
aliĝi pristupiti, priključiti 

se; aliĝilo pristupnica. 
ariĝi skupiti se 
duoniĝi prepoloviti se 
unuiĝi sjediniti se 
duobliĝi podvostručiti se 
fariĝi postati, nastati 
iĝi postati 
violo ljubica 
koloro boja 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Laca umoran 
malsata gladan 

bona dobar 

entuziasmo oduševljenje 

glacio led 

edzo muž, suprug 
bordo obala 

penso misao 

laciĝi umoriti se (postati umoran) 
malsatiĝi ogladniti (postati gla-

dan) 
pliboniĝi poboljšati se 

(postati bolji) 
entuziasmiĝi oduševiti se (po-

stati oduševljen, doći u sta-
nje oduševljenja) 

glaciiĝi slediti se, pretvoriti se 
u led (doći u stanje leda, po-
stati led) 

edziĝi oženiti se (postati muž) 
albordiĝi pristati uz obalu 

(doploviti, doći do obale) 
enpensiĝi zamisliti se (utonuti 

u misli, doći u stanje mišlje-
nja) 

Iz ovih primjera se vidi, da sufiks -iĝ-, kad stoji uz pridjevske 
korijene (na pr. lac-), imeničke korijene (na pr. entuziasm-, edz-) ili 
uz glagolske imenice (na pr. penso misao: imenica načinjena od gla-
gola pensi) znači: postati onakvim, doći u ono stanje, kako je ozna-
čeno u korijenu riječi: laca umoran, laciĝi umoriti se, postati umoran, 
glacio led, glaciiĝi slediti se, prijeći u stanje leda. 

2. sidi sjediti 
stari stajati 
kuŝi ležati 

sidiĝi = eksidi sjesti 
stariĝi = ekstari stati 
kuŝiĝi = ekkuŝi leći 
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U ovim primjerima, u kojima je sufiks -iĝ- dodan n e p r e l a -
z n i m glagolima, sufiks -iĝ također označuje prijelaz u novo stanje, 
koje je označeno korijenom glagola, ali budući da taj prijelaz 
u novo stanje znači gotovo isto, što i p o č e t a k n o v o g s t a -
n j a, a početak neke radnje ili stanja, kako znademo, označuje se i 
prefiksom ek-, to se u svim slučajevima, kad sufiks -iĝ- stoji uz ne-
prelazne glagole, može taj sufiks po volji zamijeniti prefiksom ek-: 
sidiĝi — eksidi. 

3. B i l j e š k a . Glagoli, u kojima je sufiks -iĝ dodan korijenu neprelaznog 
glagola, svi su t r e n u t n i, a ne trajni, te tako na pr. sidiĝi, znači s j e s t i, 
a ne s j e d i t i , kuŝiĝi leći, a ne 1 e ž a t i (a da su trenutni, vidi se i po tomu, 
što se sufiks -iĝ- tih. glagola uvijek može zamijeniti trenutnim prefiksom ek-). 

4. Veki buditi, probuditi vekiĝi buditi se (biti buđen) 
vidi vidjeti vidiĝi vidjeti se (biti viđen) 
trovi naći troviĝi nalaziti se (biti nalažen) 
fini svršiti finiĝi svršavati se (biti svršavan). 

Gornji primjeri, u kojima je sufiks -iĝ- d o d a n k o r i j e n u 
p r e l a z n o g g l a g o l a , jasno pokazuju, da u tim glagolima su-
fiks -iĝ- ne znaći postati ili prijeći u novo stanje, nego znači, da je 
subjekt rečenice izvrgnut djelovanju glagolskim korijenom označene 
radnje, da subjekt, kako se to gramatički kaže, trpi na sebi djelo-
vanje glagolske radnje (na pr. glagolski korijen vek- znači buditi, a 
vekiĝi buditi se ili b i t i b u đ e n, pa je na pr. u rečenici Mi ve-
kiĝas subjekt rečenice mi (ja) izvrgnut djelovanju radnje glagola 
veki buditi t. j. izvrgnut buđenju). Sufiks -iĝ- dakle ovim glagolima 
daje pasivno (trpno) značenje, koje se u hrv. prijevodu kratko ozna-
čuje dodavanjem glagolu povratne zamjenice se (vekiĝi buditi s e), 
pa se svi ovi esperantski glagoli prevode na hrv. glagolima sa s e 
(povratnim glagolima). 

Ovakvo je značenje sufiksu -iĝ-, kad je ovaj dodan korijenu 
prelaznog glagola, a koje se razlikuje od njegova značenja u ostalim 
slučajevima, dala jezična praksa esperanta. 

5. La patrino banas la infanon. 
Majka kupa dijete. 

La infano banas sin. 
Dijete se kupa (kupa sebe). 

Iu (aŭ io) levas min el la lito. 
Netko (ili nešto) me diže iz kreveta. = Mi leviĝas 

Mi levas min el la lito. el la lito. 
Ja se (sebe) dižem iz kreveta. 

La suno levas sin = La suno leviĝas. 
Sunce se diže. Sunce se diže. 
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Iz ovih primjera vidimo, da sufiks -iĝ- ne određuje, ne preci-
zira, tko ili što vrši glagolsku radnju, kojoj je subjekt rečenice izvrg-
nut, ne precizira, je li tu radnju vrši netko ili nešto prema sub-
jektu, ili je vrši subjekt sam na sebi, pa prema tomu glagol složen 
od korijena prelaznog glagola i sufiksa -iĝ- može imati i jedno i 
drugo značenje. Koje značenje ima, to se vidi iz smisla cijele rečenice 
kao i iz akolnosti, pod kojima je rečenica izrečena. Ako, na pr. ula-
zeći u kuću naših rođaka ili znanaca pitamo za poznato dijete „Kie 
estas la infano?" i ukućani nam odgovore „La infano baniĝas", onda 
ćemo, ako znamo, da je dijete staro devet mjeseci, odmah shvatiti. 
da to znači „La patrino banas la injanon", a ako je dijete staro devet 
godina, bit će nam jasno, da to, što su nam ukućani rekli, znači: „La 
infano banas sin". Ako iz teksta rečenice ili iz drugih okolnosti ne 
bi bilo jasno, tko vrši radnju glagola, kojoj je subjekt rečenice izvrg-
nut, onda se, naravno, ne može upotrebiti sufiks -iĝ-, nego se vršilac 
radnje mora točno označiti, pa reći na pr. „La infano banus sin." 

Ovo dvojako značenje sufiksa -iĝ- dodanog korijenu prelaznog 
glagola ima tu praktičnu vrijednost, da se kod povratnog glagola u 
Esperantu može ispustiti povratna zamjenica sin (i uopće zamjenica, 
koja radnju glagola vraća na subjekt min, vin, nin) i zamijeniti je 
sufiksom -iĝ-, čime se dobije jednostavnija i ljepša rečenica (na pr. 
jednostavnije i ljepše „Mi okupiĝas" nego „Mi okupas min", jer se u 
rečenici sa -iĝ- nalazi jedna riječ manje). 

Mnogi prave tu pogrešku, da kažu na pr. „Mi iras bani", kad 
se idu kupati. To je neispravno kazano, jer „Mi, iras bani" znači 
„Idem kupati", pa bi se sasvim prirodno na takvu izjavu moglo za-
pitati: „Koga ćete kupati?" Treba dakle reći „Mi iras bani min" ili 
još jednostavnije i ljepše: „Mi iras baniĝi" 

5. Aliĝi pristupiti 
ariĝi okupiti se 
unuiĝi sjediniti se. 

Sufiks -iĝ- se može dodati i prijedlozima, sufiksima, brojevima 
i t. d., te u tim slučajevima, kao i uz pridjevne i imeničke korijene. 
znači postati, odnosno prijeći u stanje označeno u korijenu riječi. 

6. Iĝi = fariĝi = ekesti. 
Sufiks -iĝ- samostalno upotrebljen kao glagol znači p o s t a t i , 

a isto takvo značenje ima i fariĝi i ekesti. Ekesti, koji ima i podzna-
čenje nastati, upotrebljava se najrjeđe. 

Estiĝi znači: nastati (na pr. Kiel estiĝis la mondo? Kako je nastao 
svijet?) 

7. Svi glagoli sa sufiksom -iĝ- su neprelazni, pa stoga uz njih ne 
može stajati akuzativ. Pomoću sufiksa -iĝ- se prelazni glagoli pretva-
raju u neprelazne: fini svršiti, finiĝi svršiti se. 
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HEJMA TASKO 

1. Približuju se dani ljeta. 2. Esperantski pokret sve više jača u 
svim zemljama svijeta. 3. Što je počelo, to će se i svršiti. 4. Seljak 
se bavi obrađivanjem zemlje. 5. U našoj zemlji nalaze se mnoga 
visoka brda. 6. Volite li se kupati u moru? 7. Sve se u svijetu mijenja. 
8. Kad bi svi esperantisti pristupili u naše društvo, broj naših čla-
nova bi se podvostručio. 9. U djetetu se vidi, kakav će čovjek postati. 
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DUDEKKVARA LECIONO 

I. La radaro estas io nova en la tekniko: ĝi estas novaĵo en la 
tekniko. La gazeto „Heroldo de Esperanto" sciigas pri multaj nov-
aĵoj el la Esperanto-mondo. La seriozaj homoj ne okupiĝas pri stul-
taj aferoj: pri stultaĵoj. En la Pacifika Oceano troviĝas la plej pro-
funda loko en la maro: la plej granda mara profundaĵo. La plej mal-
nova parto de nia ĉefurbo troviĝas sur alta loko — sur altaĵo, de kiu 
oni povas superrigardi1 la tutan urbon. En nia centra apoteko estas 
aĉeteblaj diversaj specialaj medikamentoj: diversaj specialaĵoj. En la 
grandaj komercaj magazenoj oni povas aĉeti ĉion, kion oni bezonas 
por la ĉiutaga vivo, ĉion necesan: ĉiujn necesaĵojn. En humoraj (aŭ 
humuraj2) gazetoj troviĝas multaj ŝercaj, spritaj anekdotoj: multaj 
spritaĵoj. En nia laboro ni ofte renkontas multon malfacilan: mul-
tajn malfacilaĵojn. La tre dolĉaj kukoj estas dolĉaĵoj. Ĉu vi ŝatas 
la naturbelaĵojn? 

En nia ĉambro troviĝas diversaj objektoj: diversaj aĵoj. Kiam vi 
iros hejmen, ne forgesu kunporti ĉiujn viajn aĵojn! La dolĉa viando 
estas dolĉa aĵo, sed ne dolĉaĵo. La aŭtomato estas sprita aĵo, sed ne 
spritaĵo. La belulino posedis multajn belaĵojn — ŝi havis buklajn 
blondajn harojn, ĉielbluajn okulojn, graciajn lipojn kaj sveltan sta-
turon, kaj tiuj ŝiaj belaĵoj superis ĉiujn belajn aĵojn, kiuj troviĝis 
ĉirkaŭ ŝi. Ne estas novaĵo, ke nova aĵo plaĉas. 

Se ni iras al fotografisto kaj li fotografas nin, la rezulto de tiu 
fotografado estas bildo, kiu nomiĝas fotografaĵo. La bildoj, kiujn 
pentras la pentristo, estas pentraĵoj. En la urboj oni konstruas moder-
najn konstruaĵojn. La parto de la poŝtĉeko, kiun oni detranĉis, estas 
detranĉaĵo. Sur la tero kreskas diversegaj kreskaĵoj. En la nuna 
mondo la aferoj unu post la alia rapide okazas: rapide viciĝas la okaz-
aĵoj. La bildoj, per kiuj oni ilustras la gazetojn kaj librojn, estas 
ilustraĵoj. Ĉio, per kio la homo nutras sin, estas nutraĵo. Ĉiu rajtas 
libere disponi pri tio kion li havas: pri sia havaĵo. La aĵojn, kun kiuj 
ni intencas vojaĝi, aŭ kiujn ni volas sendi per poŝto, ni pakas en 

1 Superrigardi pregledati (iz visine) 
2 Humoro znači ne samo raspoloženje nego i humor; za značenje h u m o r 

rabi se i riječ humuro 
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pakaĵoj. Tio, kion ni travivis, estas nia travivaĵo. Ĉiu ŝatas rakonti 
siajn travivaĵojn. Tio, kion oni manĝas, estas manĝaĵo, kaj kion oni 
trinkas — trinkaĵo. En bona restoracio oni ĉiam povas ricevi freŝajn 
manĝaĵojn kaj trinkaĵojn. En la esperantaj legolibroj troviĝas facilaj 
legaĵoj, helpe de kiuj la novaj esperantistoj povas perfektiĝi en 
Esperanto. Sub la montsuproj3 etendiĝas belaj vidaĵoj. 

La komplezo, kiun faras al ni nia amiko, estas amikaĵo. Kiu 
agas kiel infano, tiu faras infanaĵojn, kaj kiu kondutas kiel porko, tiu 
faras porkaĵojn. Tio, kio ne havas sencon, estas sensencaĵo. 

La tablo, seĝo. ŝranko. estas objektoj el ligno: ili estas lignaĵoj. 
La lignaĵojn, la meblojn faras la meblisto aŭ lignaĵisto. La glaso kaj 
botelo estas objektoj el vitro: vitraĵoj, kiujn vendas la vitraĵisto. La 
objekto el oro estas oraĵo kaj la objekto el arĝento — arĝentaĵo. La 
oraĵojn prilaboras kaj vendas la oraĵisto. La ĉemizo estas objekto el 
tolo: tolaĵo. 

La manĝaĵo el porka viando estas porkaĵo; la manĝaĵo el bova 
viando — bovaĵo, el bovida viando bovidaĵo, el kokida viando — 
kokidaĵo. La manĝaĵo el ovoj estas ovaĵo, el glacio — glaciaĵo, el 
sukero — sukeraĵo. La sukeraĵojn oni faras kaj vendas en la suke-
raĵejo. La trinkaĵo el alkoholo estas alkoholaĵo. Ĉu vi trinkas al-
koholaĵojn? 

Kio estas ĉirkaŭ nia loko, tio estas ĝia ĉirkaŭaĵo. La ekstera 
parto, la ekstera flanko de la domo estas ĝia eksteraĵo. 

VORTOJ 

I. novaĵo novost 
serioza ozbiljan 
stulta = malsaĝa glup, 

bedast 
stultaĵo glupost 
Pacifika Oceano Tihi ocean 
profundajo dubina 
altaĵo uzvisina 
centro središte 
medikamento lijek 
specialaĵo specijalitet 
magazeno magazin, skladi-

šte, velika trgovina 
necesaĵo potrepština 
humuro humor, šala 
sprita duhovit, dosjetljiv 
spritaĵo dosjetka, vic 
malfacilaĵo poteškoća 
dolĉaĵo slatkiš 

naturbelaĵo prirodna ljepota 
aĵo predmet 
buklo uvojak (kose) 
gracia graciozan, dražestan 
lipo usna 
svelta vitak 
staturo stas 
fotografaĵo fotografija 
pentri slikati 
pentraĵo slikarija, rukom 

rađena slika 
konstruaĵo zgrada 
detranĉaĵo odrezak 
kreskaĵo raslina, biljka 
okazaĵo događaj 
ilustraĵo ilustracija 
nutri hraniti 
nutraĵo hrana 
disponi raspolagati 

3 Montsupro vrh, vrhunac brijega 
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havaĵo imetak 
intenci kaniti, namjeravati 
paki pakirati 
pakaĵo paket 
travivaĵo doživljaj; travivi 

proživjeti 
manĝaĵo jelo 
trinkaĵo piće 
legaĵo štivo 
vidaĵo vidik 
amikaĵo čin prijateljstva 
infanaĵo djetinjarija 
konduti ponašati se 
porkaĵo svinjarija; 

svinjetina 
sensencaĵo besmislenost 
lignaĵo predmet od drveta 

vitraĵo stakleni predmet 
oraĵo zlatni predmet 
arĝentaĵo srebrni predmet 
ĉemizo košulja 
tolo platno 
tolaĵo rublje 
bovaĵo govedina 
bovidaĵo teletina 
kokidaĵo piletina 
ovo jaje 
ovaĵo kajgana, pržena jaja 
glaciaĵo sladoled 
sukeraĵo slatkiš, poslastica 

od šećera 
alkoholaĵo alkoholno piće 
ĉirkaŭaĵo okolina 
eksteraĵo vanjština 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. La malnova parto de nia ĉefurbo troviĝas sur alta loko: 
sur altaĵo. 

Stari dio našeg glavnog grada nalazi se na visokom (po-
višem) mjestu: na u z v i s i n i . 

La radaro estas io nova en la tekniko: novaĵo en la 
tekniko. 

Radar je nešto novo (novi izum) u tehnici: n o v o s t 
u tehnici. 

„Heroldo" sciigas pri ĉiu nova apero en la Esperanto-
mondo: pri ĉiu novaĵo. 

„Heroldo" javlja o svakoj novoj pojavi (novom doga-
đaju) u esperantskom svijetu: o svakoj n o v o s t i . 

En humoraj gazetoj troviĝas spritaj anekdotoj: 
spritaĵoj. 

U humorističkim listovima nalaze se duhovite (šaljive) 
anegdote: d o s j e t k e , v i c e v i . 

Alta visok, altaĵo uzvisina, nova nov, novaĵo novost. sprita du-
hovit, spritaĵo dosjetka. 

Iz gornjih primjera vidimo, da sufiks -aĵ- dodan pridjevnim 
korijenima označuje nešto određeno, nešto, što p o s t o j i u okol-
nom svijetu (na pr. altaĵo uzvisina) ili u ljudskoj misli (na pr. 
spritaĵo dosjetka, vic), dakle nešto s t v a r n o , k o n k r e t n o . To 
je i općenito značenje sufiksa -aĵ- bez obzira, kakvom se korijenu 
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dodaje, a posebna značenja tog sufiksa prikazana su u primjerima, 
koji dalje slijede. 

2. B i l j e š k a . Nadalje vidimo, da je u gornjim primjerima sufiks -aĵ-
dodan pridjevnim korijenima (alt-, nov-, sprit-), a pridjevi ne označuju kon-
kretne stvari, događaje ili misli, nego označuju samo s v o j s t v a , k v a l i -
t e t u k o n k r e t n i h s t v a r i , d o g a đ a j a , m i s l i (alta visok, sprita 
duhovit). 

Iz gornjih primjera (na pr. iz izreke „La malnova parto de nia ĉefurbo 
troviĝas sur alta loko — sur altaĵo") vidimo međutim, da sufiks -aĵ- u riječi 
altaĵo dodan pridjevnom korijenu označuje nešto konkretno (u spomenutom 
primjeru: alta loko povišeno mjesto, brežuljak), dakle konkretnu stvar ili 
misao, koja se u pogledu svojstva označenog korijenom (u spomenutom pri -
mjeru u pogledu svojstva, da je nešto alta visoko) a u usporedbi sa stvarima 
stanovitog područja (u ovom primjeru u usporedbi s okolnim zemljištem) po -
javljuje kao karakterističan nosilac tog svojstva, kao neke vrsti ostvarenja, 
utjelovljenja tog svojstva (u spomenutom primjeru povišeno mjesto, mjesto 
koje je u usporedbi s okolnim zemljištem visoko: altaĵo uzvisina). Isto tako 
u izreci „La radaro estas novaĵo en la tekniko" sufiks -aĵ- u riječi novaĵo 
označuje konkretnu stvar (radar), koja se u pogledu svojstva, da je nešto novo, 
u usporedbi s drugim stvarima, drugim izumima na području tehnike, odlikuje 
tim, što spada među nove, a ne stare izume, što je nova te se tako pojavljuje 
kao ostvarenje, utjelovljenje novoga. U izreci „Heroldo sciigas pri ĉiu nova 
apero — pri ĉiu novaĵo en la Esperanto-mondo" sufiks -aĵ- u riječi novaĵo 
označuje također nešto konkretno (apero pojava, odredena pojava), što se 
glede svojstva novoga u usporedbi s drugim pojavama na području esperant-
skog svijeta odlikuje time, što je novo. 

3. En la ĉambro troviĝas diversaj a ĵ o j: U sobi se nalaze razni 
predmeti, razne stvari. 

Sufiks -aĵ- upotrebljen kao samostalna imenica (aĵo) znači: 
predmet, stvar. 

4. Ne estas novaĵo, ke nova aĵo plaĉas: Nije novost, da se nova 
stvar (novi predmet) sviđa. 

Iz ovog primjera se vidi, da novaĵo i nova aĵo nije isto. U prvom 
redu -aĵ- upotrebljen kao sufiks ima šire značenje, može imati više 
značenja, dok imenica aĵo ima samo jedno značenje: predmet. No-
vaĵo može značiti i novi predmet, novi događaj, nova pripovijest 
i t. d., a nova aĵo znači samo: novi predmet. Nadalje riječ novaĵo 
pokazuje, da je svojstvo novoga glavno, bitno svojstvo nečega, a u 
riječima nova aĵo pridjev nova pokazuje, da je to svojstvo, što je 
predmet nov, samo uzgredno svojstvo predmeta. 

5. Fotografaĵo fotografija 
kreskaĵo raslina, biljka 
nutraĵo hrana 

havaĵo imetak 
amikaĵo čin prijateljstva 
infanaĵo djetinjarija 

Sufiks -aĵ uz glagolske i imeničke korijene također označuje 
nešto konkretno, stvarno, konkretni predmet, pojam, misao, što je u 
ovakvoj ili onakvoj vezi sa značenjem korijena. 
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DUDEKKVINA LECIONO 

I. Grandan scion oni povas akiri nur se oni estas diligenta: nur 
per diligenteco: per diligento. Amikojn ni povas havigi al ni nur se 
ni estas afablaj: nur per afableco: per afablo. La aeroplano estas tre 
rapida: la aeroplano havas grandan rapidecon: grandan rapidon. La 
malfacilaĵoj de la vivo postulas, ke la homo estu serioza: postulas 
de la homo seriozecon. La slavaj lingvoj estas inter si similaj: inter 
la slavaj lingvoj ekzistas simileco. La neĝo superas ĉiujn aliajn 
aĵojn, per tio ke ĝi estas el ili la plej blanka: ĝi superas ilin per sia 
blankeco. Ĉiu ŝatas esti libera: ĉiu ŝatas la liberecon. En la vest-
vendejo oni povas aĉeti vestojn de diversa grandeco. Kontenteco 
estas pli bona ol riĉeco. La beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas. 
La alteco de la altaĵo, sur kiu troviĝas la antikva parto de nia ĉef-
urbo, ne estas granda. Nia urbeto havas multajn belajn domojn, 
belan ĉefplacon kaj belan parkon, unuvorte, ĝi havas multajn bel-
aĵojn, sed eksterordinare belan ĝi havas nenion, oni ne povas dirir 
ke ĝi estas eksterordinare bela: ke ĝi havas eksterordinaran belecon. 

Esti al la aliaj homoj tia, kia devas esti la homo, signifas po-
sedi homecon. Ne estas plaĉe,1 kiam virino ne estas delikata kaj 
sentema, kiam ŝi ne kondutas kiel virino: kiam ŝi ne havas virin-
econ, inecon. Petro kaj Johano estas amikoj: inter ili regas amik-
eco. Ne ekzistas en la komerco amikeco nek ŝerco. 

Ne ĉiu homo sentas, ke li apartenas al iu nacio: ne ĉiu homo 
sentas apartenecon al iu nacio. Aparteneco al iu nacio estas nacieco. 
Ĉiam plie la naciecoj difiniĝas laŭ lingvoj: oni difinas la naciecon 
de iŭ homo laŭ la nacia lingvo, kiun li parolas. Ekzistas granda la-
borista esperantista organizo, kiu nomiĝas Sennacieca Asocio Tut-
monda (mallongigo:2 S. A. T.), kaj kies membroj — la „satanoj" — 
nomas sin sennaciuloj, per kio ili esprimas, ke ili al neniu nacio 
volas aparteni. 

Nikolao kaj Sofia estas geedzoj, ili troviĝas en geedza stato: ili 
estas en geedzeco. Ekzistas jam altlernejoj kun profesoroj porinstru-

1 Plaĉe lijepo, zgodno, simpatično 
2 Mallongigo kratica 
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ado de Esperanto, sed tia profesoreco estas nuntempe ankoraŭ malofta. 
Inter multaj eŭropaj lingvoj ekzistas parenceco. La devizoj de la 
franca revolucio estis: libereco, egaleco, frateco. 

La aĵoj estas grandaj, malgrandaj, molaj, malmolaj, dolĉaj, mal-
dolĉaj, bluaj, ruĝaj, flavaj ktp., kaj la homoj estas bonaj, malbonaj, 
junaj, maljunaj, prudentaj, seriozaj, maldiligentaj ktp. — la aĵoj kaj 
la homoj havas diversajn ecojn. Ekzistas homoj, kiuj estas orde-
maj, kleraj, diligentaj ktp., kiuj, unuvorte, havas multajn bonajn 
ecojn, sed bonecon ili ne posedas. 

Konsistigi3 unu tuton4 signifas troviĝi en unueco. Unueco estas 
forto. La koloniaj nacioj de Afriko kaj Azio batalas por fariĝi sen-
dependaj: por akiri sendependecon. La bonkoreco ne estas eco de 
ĉiu homo. 

La dokumento pri edzeco estas edzeca dokumento. La promenoj 
en soleco estas solecaj promenoj. Ĉiu organizaĵo plej bone progre-
sas, se ĝi havas unuecon: se ĝi estas unueca. Ekzistas virinoj, kiuj 
kondutas kiel viroj, kiuj havas virsimilan konduton: virecan kondu-
ton. Multaj infanoj havas silksimilajn harojn: silkecajn harojn. La 
okuloj de la homo, kiu mortis, estas vitrosimilaj okuloj: vitrecaj 
okuloj. La esprimmaniero, kiu similas al la franca esprimmaniero, 
estas franceca esprimmaniero. 

VORTOJ 

I. Diligenteco marljivost 
afableco prijaznost 
rapideco brzina 
serioza ozbiljan 
seriozeco ozbiljnost 
slavo Slaven 
simileco sličnost 
blankeco bjelina 
libereco sloboda 
grandeco veličina 
kontenteco zadovoljstvo 
riĉeco bogatstvo 
beleco ljepota 
alteco visina 
placo trg 
homeco čovječnost 
delikata nježan, fin 
virineco, ineco ženskost 
amikeco prijateljstvo 

aparteneco pripadnost 
nacieco narodnost 
difini odrediti 
asocio savez, veliko društvo 
„satano" = ano de SAT 

član SAT-a 
geedzeco brak, bračna veza 
profesoreco profesura, 

profesorsko stanje 
parenceco srodstvo; rodbin-

stvo 
devizo geslo, parola; deviza 
(u međunarodnom novča-
nom prometu) 
egaleco jednakost 
frateco bratstvo 
prudenta razborit 
eco svojstvo 
unueco jedinstvo 

3 Konsistigi sačinjavati 
4 Tuto cjelina 
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Iza imeničnih korijena sufiks -ec- također znači svojstvo, te 
naznačuje, da je onaj konkretni pojam, koji je označen imeničkim 
korijenom, uzet kao svojstvo, dakle kao nešto apstraktno ili pomi-
šljajno, nestvamo: virino žena, virineco ženskost t. j. skup svih svoj-
stava, koje karakteriziraju žensko biće, uzet kao cjelina, kao jedno 
svojstvo. 

3. Geedza stato = geedzeco brak, bračna veza 
profesora stato = profesoreco profesura, profesorsko stanje 
parenca stato = parenceco srodstvo, rodbinstvo 

Uz imeničke korijene, koji označuju rodbinstvo ili profesiju, za-
nimanje, sufiks -ec- označuje rodbinsko ili profesionalno stanje. 

4. Često esperantisti upotrebljavaju sufiks -ec- za oznaku dobi, 
na pr. juneco mladost, maljuneco starost, infaneco djetinjstvo i t. d., 
ali budući da sufiks -ec- označuje više svojstvo ili skup svojstava, 
skup osobina, nego dob, bolje je upotrebiti složenice s aĝo (dob) i 
kazati: junaĝo, maljunaĝo, infanaĝo i t. d. 

5. Aparteneco pripadnost. Iza glagolskih korijena sufiks -ec- se 
rijetko upotrebljava. 

6. Eco znači svojstvo, osobina. Da bona eco i boneco nije isto, 
pokazuje ovaj primjer: Iuj homoj posedas multajn bonajn 
e c o j n, sed bonecon ili ne havas. 

7. Unueco jedinstvo, bonkoreco dobroćudnost. Sufiks -ec- ozna-
čuje svojstvo i kad je dodan broju ili grupi od dva ili više korijena. 

143 

2. Homeco čovječnost 
virineco ženskost 
amikeco prijateljstvo 

1. Afableco = afablo prijaznost 
rapideco = rapido brzina 
libereco = libero sloboda 
seriozeco ozbiljnost 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

sendependeco neovisnost 
bonkoreco dobroćudnost 
vireca muškarački 
silko svila 

silkeca svilenast, sličan 
svili 

vitreca staklenast 
franceca sličan francuskom 

Iz ovih primjera se vidi, da sufiks -ec- označuje kakvoću, kvali-
tetu, svojstvo, dakle apstrakne pojmove, koje možemo predstaviti 
samo u mislima. 

Kad sufiks -ec- stoji uz pridjevne korijene, on se većinom može 
ispustiti, a da time rečenica ne izgubi jasnoću: afableco = afablo. 



8. Soleca samotan 
unueca jedinstven 
vireca muškarački 
silkeca svilenast, sličan svili 

Riječi stvorene pomoću sufiksa -ec- mogu imati i nastavak -a, 
mogu dakle biti i u obliku pridjeva, te tada imaju različita značenja, 
a često znače: sličan nečemu, na pr. silkeca svilenast. 

HEJMA TASKO 

1. Marljivošću se može postići mnogo, ali ne sve. 2. Ljudi po 
svojoj prirodi nisu jednaki, ali jednakost njihovih prava može po-
stojati. 9. Dobrota i ljepota nisu uvijek zajedno. 4. Naše prijateljstvo 
prema nekomu možemo dokazati činima prijateljstva. 5. Glavna oso-
bina materinstva je ljubav majke prema svom djetetu 6. Nemoj biti 
djetinjast. 
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DUDEKSESA LECIONO 

I. Mi ankoraŭ ne povas flue1 paroli. Ankoraŭ regas malamikeco 
inter la nacioj. Mi deziras diri ankoraŭ kelkajn vortojn. Nia kurso 
finiĝos post mallonga tempo: nia kurso baldaŭ finiĝos. Kio estis 
hieraŭ, tio pasis por ĉiam. Kio okazos morĝaŭ, ni ne scias. 
Hodiaŭ forto, morgaŭ morto. Ni utiligu, kion la vivo donas 
al ni hodiaŭ. De mia hejmo ĝis mia laborloko mi bezonas ne malpli 
ol dek minutojn: mi bezonas almenaŭ dek minutoin. Amiko de amiko 
estas ankaŭ amiko. Ĉu ankaŭ vi estas esperantisto? Preskaŭ ĉio, kion 
la opa homo posedas, estas rezulto de laboro de la aliaj homoj. Kiam 
vi malrapide parolas, mi preskaŭ ĉion komprenas. La plej novaj 
aŭtomobiloj tiel mallaŭte veturas, ke oni preskaŭ ne aŭdas ilin: ke 
oni apenaŭ aŭdas ilin. Nia urbeto havas ne pli multe od 12.000 lo-
ĝantojn: ĝi havas apenaŭ 12.000 loĝantojn. Mallonge antaŭ tio la 
mondmilito finiĝis, apenaŭ la mondmilito finiĝis, kiam la Esperanto-
movado reviviĝis. Sur iuj bildoj la figuroj de la homoj ŝajnas vivi: 
la homfiguroj kvazaŭ vivas. Printempe la tuta naturo kvazaŭ veki-
ĝas el dormo. Nokte la aŭtomobiloj havas kvazaŭ du brilajn oku-
lojn. Kiam oni foriras, oni salutas per „Adiaŭ". 

Agrable estas pasigi la libertempon malproksime de sia hejmo: 
for de sia hejmo. Ni iras al nia celo jam kun plena trankvilo. La mal-
facilajn verkojn de la Esperanto-literaturo legu nur tiuj esperanti-
stoj, kiuj jam tralegis kelkajn facilajn esperantajn librojn. La granda 
plimulto de la unuaj pioniroj de Esperanto jam ne vivas. Kiu la 
okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovos. Antaŭ momento sonis la oka 
horo: ĵus sonis la oka horo. Ĵus ni parolis pri la adverbo „for". Ofte 
ni ne povas trovi iun aĵon ĝuste2 kiam ni ĝin bezonas. Esperanton 
plej multe bezonas ĝuste tiuj homoj, kiuj ne konas aliajn fremdajn 
lingvojn. Ĝuste antaŭ tri monatoj komenciĝis nia kurso. Nun estas 
ĉio en ordo. Ni legu plu. La tagoj kiuj pasis, revenos neniam plu3. 
Ne plu estas tempo por interparolo. Kion vi devas fari, faru tuj. Tuj 

1 Flue tečno, glatko, brzo 
2 Ĝuste znači: ispravno, u ovom i sličnim slučajevima: upravo, baš  
3 Plu se u ovom slučaju ne prevodi sa d a 1 j e, nego sa v i š e 
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post la stratangulo troviĝas la juĝejo. Eĉ kiu plej bone pafas, iam 
maltrafas. Eĉ malgranda muŝo ne estas sen buŝo. Ne estas ja eble du 
laborojn fari samtempe. Ni scias ja, ke ĉiuj homoj eraras, sed tio ne 
signifas, ke oni devas ĉiun eraron pardoni. Jen la libro, kiun vi serĉis. 
La patrino vokis la infanon, kaj la infano alkuris kaj rediris: „Jen 
mi"Jen via krajono! Jen nia nova samideano! Jen, kion mi volas diri. 
Ĉiu estas al si mem la plej bona amiko. Ju pli da laboro, des pli da ho-
noro. La vivo estas nur unu. Pri la kondiĉoj de venko de la lingvo 
Esperanto Zamenhof diris: „Ni povos venki nur se ni zorgeme kon-
servos al nia lingvo ĝian simplecon kaj facilecon". Mi revenos ne 
pli frue ol morgaŭ vespere: mi revenos nur4 morgaŭ vespere. Mi 
atendos vin ne pli malfrue ol ĝis la 6-a: mi atendos vin nur ĝis la 
6-a. Zamenhof publikigis5 Esperanton nur post multaj elprovoj de 
tiu lingvo. Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas. 

La hodiaŭa tagmanĝo estis pli bona ol la hieraŭa. Ni ne scias, 
kion alportos al ni la morgaŭo. Ne bedaŭru la hieraŭan ne atendu 
la morgaŭan, ne forlasu6 la hodiaŭan. Antaŭ mia forveturo mi 
venos al vi pod adiaŭi. Ĝis la baldaŭa revido! Interesa estas 
la korespondado kun esperantistoj el foraj landoj. La ĵusa 
numero de „La suda stelo" havas tre bonan enhavon. La nuna tek-
niko postulas multe da scio. Ĉiu opa frazo, kiun vi eldiras en Espe-
ranto, estas plua paŝo de via pliperfektiĝo. Mi petas, ke vi tuj res-
pondu al mi: mi petas pri tuja respondo al mia letero. La sufikso 
-an- havas jenajn tri signifojn: loĝanto, membro, adepto. Mi konsilas 
al vi ankoraŭ jenon: ripetu ĉiujn ĝisnunajn lecionojn. Facile kaj 
ĝuste oni povas traduki nur se oni faras jene: unue tralegu la tutan 
frazon kaj poste laŭ la senco de la tuta frazo traduku ĉiun vorton. 
Tion, kion vi asertas, mi nek jesas, nek neas. Ĉi tie estas nun neniu 
krom la esperantistoj: ĉi tie estas nuraj esperantistoj. De troa manĝo 
la stomako doloras. 

II. Estas al mi tre agrable, ke mi havas okazon paroli kun vi. Ne 
kredas ŝtelisto, ke honestuloj ekzistas. La kongresa komitato faros 
ĉion eblan, por ke la kongresanoj sentu sin agrable. Antaŭ du tagoj 
mi aĉetis la libron, kaj mi jam tralegis ĝin. Hodiaŭ mi ne havas mo-
non, kaj mi ne povas pagi la membrokotizon. Mi vin vokas, kaj vi ne 
aŭdas min. Mi komprenas Esperanton, sed mi ne povas paroli ĝin. 
Esperanto ne estas verko de unu sola homo, sed ĝi estas rezulto de 
historia evoluo. Se mi povos aĉeti bileton, mi iros en la teatron. Se 
oni estas sana, ĉio estas facila. Eĉ se ni volus, ni ne povus vivi tiel, 
kiel vivis niaj antaŭuloj. Kvankam brilas la suno, tamen estas mal-
varme. Ni devas iri hejmen, ĉar estas malfrue. Ĉar ni estas tro mal-
multaj, ni ne povas havi kunsidon. Dum7 vi dormis, la prelego estis 

4 Nur u ovakvim slučajevima znači: istom, tek 
5 Publikigi objaviti 
9 Forlasi ostaviti 
7 Dum je ovdje veznik i znači: dok 
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plej interesa. Dum vi estos feliĉa, vi havos multajn amikojn. Dum en 
la kroatlingvaj negativaj frazoj povas esti du aŭ pluraj negacioj, en 
la esperantaj negativaj frazoj povas troviĝi nur unu negacio. Ni bata-
los tiel longe ĝis8 fine ni venkos. Ne kondutu inter ni, kvazaŭ vi estus 
fremduloj. Vi levis la kapon, kvazaŭ vi volus ion diri. Multaj bestetoj, 
se oni ektuŝas ilin, ŝajnigas, kvazaŭ ili estus senvivaj. La ilon ni jam 
havas pretan, kaj ni do utiligu ĝin. Kion do vi decidis? Kiun libron 
vi do elektis? Kion do ni faru? Mi ne scias, ĉu mi povos veni. Ĉu ni 
staras aŭ sidas, la pago estas egala. Aŭ ĉio, aŭ nenio. Aŭ vivi, aŭ 
morti. La maro jen leviĝas, jen malleviĝas. La humoro de la infano 
estas tre ŝanĝiĝema9: jen ĝi ridas, jen ĝi ploras. Nek la angla, nek la 
rusa lingvo povas fariĝi internacia lingvo. Antaŭ ol aperis Esperan-
to, oni faris multajn projektojn de internacia lingvo. Antaŭ ol diri 
ion, bone pripensu. Post kiam ni finos la kurson, ni daŭrigos prakti-
kadon de Esperanto en la societaj kunvenoj. 

VORTOJ 

laŭta glasan 
kvazaŭ kao da 
soni zvučiti; u značenju: 

zvoniti 
ĵus upravo, malo prije, ne-

tom 
adverbo prilog 
trafi pogoditi (cilj), maltra-

fi promašiti 
ja ta (na pr. ta nije moguće) 
voki zvati 
jen evo; jen ... jen sad . . . 

sad 
kondiĉo uvjet 
konservi sačuvati 
provi pokušati 
morgaŭo sutrašnji dan 
bedaŭri žaliti 
adiaŭi oprostiti se, reći zbo-

gom 
ĵusa (ne može se doslovno 

prevesti, a znači ono, što 

se netom, malo prije do-
godilo; ĵusa numero de 
gazeto novi broj časopisa 
ili novina) 

plua daljnji 
tuja (ne može se doslovno 

prevesti) koji odmah sli-
jedi 

jena ovaj, slijedeći 
jeno ovo, slijedeće 
jene ovako, na slijedeći na-

ĉin 
jesi potvrđivati 
nei nijekati 
nura sam, jedini 
troa prekomjeran 

II. honesta pošten 
pluraj znači v i š e n e g o 

j e d a n, a prevodi se s 
v i š e: pluraj personoj vi-
še osoba 

8 Ĝis je u ovoj rečenici veznik i znači: dok 
9 Ŝanĝiĝema promjenljiv, sklon promjeni 
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negacio negacija, niječna ri- antaŭ ol prije nego 
ječ post kiam nakon što, iza ka-

anglo Englez ko 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

jen evo 
jes jest 
ju ... des .. . čim . .. tim . .. 

što ... t o . . . 
kvazaŭ kao da 
mem, sam, glavom, osobno 
morgaŭ sutra 
ne ne 
nun sada 
nur samo 
plej najviše 
pli više 
plu dalje, više 
preskaŭ skoro, gotovo 
tre vrlo 
tro previše 
tuj odmah 

Ove riječi su t. zv. čisti prilozi. U 4. lekciji (gram. razj. br. 3) 
spomenuto j e , da se u Esperantu prilozi svršavaju na -e, na pr. bone 
dobro, bele lijepo. Ako dakle dodamo priložni nastavak -e pridjev-
nom, imeničnom, glagolskom, prijedložnom ili druge koje vrste kori-
jenu, dobit ćemo prilog: rapide brzo, home ljudski, skribe pismeno, 
antaŭe sprijeda i t. d. Ima međutim i p r i l o ž n i h korijena, t. j. 
korijena, koji već sami po sebi imaju priložno značenje, pa je prema 
tomu suvišno dodavati im još i priložni nastavak -e, a to su gore na-
vedeni korijeni, koji se zbog svog priložnog značenja upotrebljavaju 
bez nastavka -e i zovu čistim prilozima za razliku od priloga na -e, 
koji su izvedeni iz nepriložnih (pridjevnih, imeničkih i t. d.) kori-
jena. Neki se čisti prilozi svršavaju na -aŭ, kao ankoraŭ, baldaŭ, hie-
raŭ i t. d., ali taj -aŭ je sasvim slučajni završetak, koji nema nika-
kvog posebnog značenja. 

Antaŭ momento sonis la oka horo: ĵus sonis la oka horo. 
U p r a v o , b a š je odzvonilo osam sati. 

Esperanton plej multe bezonas ĝuste tiuj homoj, kiuj konas ne-
nian alian fremdan lingvon. 

Esperanto najviše trebaju u p r a v o oni, baš oni ljudi, koji 
ne poznaju nijedan drugi strani jezik. 
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I. 1. Adiaŭ zbogom 
ajn god 
almenaŭ barem 
ankaŭ i, također 

ankoraŭ još 
apenaŭ jedva, istom, tek 
baldaŭ uskoro 
ĉi (označuje blizinu) 
ĉu zar, je li, da li 
do dakle 
eĉ dapače, i, čak i 
for odatle, drugdje, dalje 

for de daleko od 
hieraŭ jučer 
hodiaŭ danas 
ja ta 
jam već 
ĵus upravo, netom, malo 

prije 



Kako se vidi iz gornjeg primjera, esp. prilog ĵus znači n e t o m, 
p r i j e k r a t k o g v r e m e n a , m a l o p r i j e , š t o s e n a hrv. 
prevodi riječima u p r a v o , b a š. No u hrv. se riječi upravo, baš 
upotrebljavaju i tada, kad se neka riječ u rečenici hoće posebno na-
glasiti, kao na pr. u drugoj gornjoj rečenici: b a š , u p r a v o oni 
ljudi, koji ne poznaju nijedan drugi strani jezik. Mnogi, međutim, 
pod utjecajem hrv. jezika, ovaj „upravo" ili „baš" prevode na Espe-
ranto pomoću ĵus (ĵus tiuj homoj), što je veoma pogrešno, jer espe-
rantski ĵus ima samo spomenuto vremensko značenje, a na Esperantu 
se ovakvo naglašivanje, isticanje neke riječi u rečenici izražava sa 
ĝuste, dakle u našem primjeru mora biti: ĝuste tiuj homoj. 

2 B i l j e š k e . A) Postoje još i korelativni prilozi, a to su svi oni, koji 
se svršavaju na -e, -el, -al, -am i -om, na pr. kie, tiel, ial, ĉiam, neniom. 

B) Čistim prilozima se katkad dodaje nastavak -e, koji tada vrši osobitu 
ulogu, koja se sastoji u tom, da je tim dodavanjem ili stvorena nova riječ 
s novim značenjem, na pr. jene ovako, jese potvrdno, nee niječno, ili da je 
samo jače naglašeno značenje dotičnog priloga u rečenici: na pr. između r e -
čenice „Ni iru plu" (Idimo dalje) i rečenice ,,Ni iru plue" (Idimo d a 1 j e) 
razlika je u tomu, što prva rečenica jednostavno potiče, da se ide dalje, a 
druga naglašuje, da je iz bilo kojih razloga potrebno ne ostati na istom mjestu, 
nego ići dalje. Čisti prilozi, koji stoje neposredno uz pridjev ili drugi prilog, 
kao na pr. pli, plej, tro, ako je iza njih ispušten prilog multe, pišu se često 
s nastavkom -e. koji zamjenjuje taj ispušteni prilog čineći ga suvišnim time, 
što jače naglašuje te čiste priloge: Nuntempe mi laboras pli m u l t e ol 
antaŭe: plie ol antaŭe. Mi tro m u l t e laboras: mi troe laboras. El ĉiuj 
sportoj mi pleje ŝatas naĝadon. 

3. Hodiaŭa današnji, adiaŭi oprostiti se, jeno ovo, slijedeće 
jene ovako 

Dodavanjem gramatičkih nastavaka izvode se od čistih priloga, 
gdje to smisao dopušta, imenice, pridjevi, glagoli, pa i prilozi, koji 
imaju katkad drukčije značenje od čistog priloga, od kojeg su izve-
deni (jen evo, jene ovako). 
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II. 4. Aŭ ili 
ĉar jer, budući da 
do dakle 
dum dok 
ĝis dok 
kaj i, pa, te, a 

ke da 
kvankam iako, premda 
kvazaŭ kao da 
se ako, da, kad 
sed ali, nego 
tamen ipak 

Ove riječi su veznici. Veznici su riječi, kojima se vežu riječi ili 
rečenice. Različita značenja svakog od ovih veznika vide se iz pri-
mjera u prednjem esperantskom tekstu. 

Veznici dum i ĝis su ujedno i prijedlozi, a na hrv. se različito 
prevode prema tomu, jesu li prijedlozi ili veznici, te dum kao pri-
jedlog znači za v r i j e m e , a kao veznik znači d o k a ĝis kao 
prijedlog znači do , a kao veznik d o k . 

Veznik kvazaŭ je ujedno i prilog. Rečenica „Ne kondutu inter 
ni, k v a z a ŭ vi est u s fremdulo" pokazuje, da u onoj zavisnoj reče-



nici, koja počinje veznikom kvazaŭ, glagol stoji u kondicionalu: k v a-
z a ŭ est u s. 

5. Antaŭ ol prije nego 
post kiam nakon što 

Ovo su primjeri složenih veznika, kakvih ima u Esperantu više, 
a ova dva su najkarakterističnija. Izreka „ A n t a ŭ ol diri ion, bone 
pripensu" pokazuje, da se iza antaŭ ol može upotrebiti infinitiv. 

6. Jen .. . jen . .. sad . . . sad 
aŭ . . . aŭ ... i l i . . . ili 
ĉu .. . aŭ je li .. . ili, bilo .. . bilo 
nek ... nek n i t i . . . niti, ni . . . ni 

Ovo su t. zv. dvojni veznici. 

HEJMA TASKO 

1. Ako ne možemo sve, moramo učiniti barem ono, što je mo-
guće. 2. Skoro smo zaboravili, da imamo danas sastanak. 3. Bilo je 
tako ružno vrijeme, da smo jedva do večeri stigli kući. 4. Istom sam 
došao, a već moram otići. 5. Upravo smo se dogovorili. 6. Zašto smo 
baš mi uvijek zadnji. 7. Moramo poći dalje. 8. Ne možemo više če-
kati. 9. Ta to je sasvim druga stvar. 10. Evo bilježnice, za koju smo 
mislili, da se izgubila. 11. Nisam dosta spavao, pa sam pospan. 12. 
Iako imamo mnogo posla, ipak moramo naći malo vremena i za Espe-
ranto. 13. U sobi je vladala takva tišina, kao da nikoga nije bilo unu-
tra. 14. Pripravljajmo se za ispit, dok imamo vremena. 15. Učit ćemo, 
dok ne naučimo (esperantski: dok ćemo naučiti). 16. Što dakle želite? 
17. Prije nego što otiđem, još ću vas pohoditi. 18. Nakon što smo se 
odmorili, nastavili smo rad. 
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DUDEKSEPA LECIONO 

I. La rivero estas akvo, kiu fluas; ĝi estas fluanta akvo. La lig-
no, kiu brulas en nia forno, estas brulanta ligno. Multon povas par-
doni la koro, kiu amas; la amanta koro. La aeroplano estas maŝino, 
kiu flugas: fluganta maŝino. Niatempe jam ekzistas eĉ flugantaj bom-
boj. Posttagmeze, kiam oni ne laboras, vi trovos en multaj oficejoj 
la oficiston, kiu deĵoras: la deĵorantan oficiston. La paĝo, kiu sekvas 
ĉi tiun paĝon, kiun ni nun legas, estas sekvanta paĝo. La knabo, kiu 
kuras, la kuranta knabo, ne povas esti tiel rapida, kiel la kuranta1 

trajno. Ĉiu objekto, kiu naĝas sur la akvo, ĉiu surakve naĝanta ob-
jekto estas malpli peza ol la akvo. Bele estas rigardi la ŝipon, kiu 
navigas: la navigantan ŝipon. La tempo, kiu estas nune, estas estan-
ta aŭ nuna tempo. La maroj kaj lagoj estas starantaj akvoj. Ne ĉio 
brilanta estas diamanto. Volanta kruro ne laciĝas de kuro. Esperan-
ton oni uzas skribe kaj parole, do Esperanto estas vivanta lingvo. 

La sezono, kiu alvenis, estas alveninta sezono. La espero, kiu 
pereis, estas pereinta espero. La floro, kiu velkis, estas velkinta flo-
ro. Tiu, kiu nun ne estas, sed kiu estis nia najbaro, estas nia estinta 
najbaro. La mono, kiu malaperis, estas malaperinta mono. La tagĵur-
nalon, kiu antaŭ pluraj tagoj aperis, la antaŭ pluraj tagoj aperintan 
ĵurnalon oni ordinare ne legas. La organon, kiu malsaniĝis, la malsa-
niĝintan organon oni devas tuj kuraci. Pasinta doloro iru for el la 
memoro! En la pasinta jaro, pasintjare iuj el vi ankoraŭ ne interesi-
ĝis pri Esperanto. Neniu zorgas pri la pasintjara neĝo. Aŭtune sub 
arboj kuŝas multaj velkintaj kaj flaviĝintaj folioj. La forkurintan 
ŝteliston kaptu kiel venton forflugintan! La viro, kiu ankoraŭ ne ed-
ziĝis, la needziĝinta viro estas fraŭlo, kaj la needziniĝinta virino es-
tas fraŭlino. 

Ni esperu, ke pli fruktodona ol la pasinta jaro estos la jaro, kiu 
venos; la venonta jaro. La anonco de nia loka gazeto pri la nova kur-
so aperos nur en la numero, kiu sekvos: en la sekvonta numero. Ni 
denove kunvenos la sekvontan mardon. Verku artikolojn por nia sek-
vonta murgazeto. Ne estas saĝe vivi de la enspezo, kiu ankoraŭ ne 
ekzistas, kaj kiu nur estos: ne estas saĝe vivi de la estonta enspezo. 

1 Kuranta trajno: vlak, koji juri 
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La estontaj generacioj lernos Esperanton en la popollernejoj. Ĉi-jare2 

vizitu nialandan kongreson, kaj venontjare klopodu viziti internacian 
Esperanto-kongreson. Ni devas bone pripensi, antaŭ ol ni devontigas 
nin je io. 

II. La persono, kiu leg a s estas leganto. La persono, kiu prezid a s, 
estas prezidanto. La persono, kiu lern a s estas l e r n a n t o , tiu kiu ri-
gard as — rigardanto, tiu kiu komenc a s — komencanto. La persono, 
kiu esper a s, estas esperanto. La enkonduko de la internacia lingvo 
Esperanto en la lernejojn faciligos al la lernantoj la lernadon de la 
aliaj fremdaj lingvoj. Ĉiu vojaĝanto de la fervojo devas havi vojaĝ-
bileton. Plej multajn rigardantojn havas nuntempe la kinejoj kaj plej 
multnombrajn aŭskultantojn la radio-stacioj. La unuan libron de 
Esperanto sub la titolo „Lingvo internacia" Zamenhof eldonis en la 
j. 1887 ne sub sia propra nomo, sed sub pseŭdonimo Dro3 Esperanto, 
kaj poste tiu pseŭdonimo fariĝis la nomo de la lingvo mem. Ne ĉiuj 
esperantistoj ellernas Esperanton ĝisfine, sed plimulto de ili restas 
eternaj komencantoj. Ĉu ankaŭ vi intencas resti eternaj komencan-
toj? Estas la devo de ĉiu esperantisto esti ne nur leganto, sed ankaŭ 
abonanto de almenaŭ unu Esperanto-gazeto. La komercistoj peras4 

inter la produktantoj kaj aĉetantoj. La diversaj internaciaj esperan-
tistaj organizoj havas siajn perantojn en multaj landoj. Zamenhof 
estis konanto de pluraj eŭropaj lingvoj. La amikino, kiu helpas al ni 
en nia laboro, estas nia helpantino. 

La estantan tempon oni nomas estanteco aŭ estanto aŭ nuntem-
po, la estintan aŭ pasintan tempon — estinteco aŭ estinto aŭ pasin-
teco aŭ pasinto, kaj la estontan tempon — estonteco aŭ estonto. La 
estonto estas nia! 

La persono, kiu nun trompas, estas trompanto. Tiu persono, kiu 
laŭ sia karaktero inklinas al trompado, kiu havas trompeman karak-
teron, estas trompulo. La persono, kiu konstante okupas sin per trom-
pado, kiu vivas de trompado, estas trompisto. La persono, kiu nun, 
en la nuna momento instruas, estas instruanto, kaj tiu, kiu konstante 
okupas sin per instruado, tiu, kies profesio estas instruado, estas 
instruisto. Instruanto povas esti ankaŭ tiu homo, kiu ne estas instru-
isto. 

La persono, kiu venk i s, estas venkinto. La persono kiu gajn i s 
premion, estas gajninto. Tiu, kiu elmigr i s el sia lando, estas elmig-
rinto. La persono, kiu aliĝ i s, ekzemple, al la Esperanto-kongreso, 
estas aliĝinto. La persono, kiu mort i s, estas mortinto. Pli multnom-
braj estas la mortintoj, ol la vivantoj. Kiam vi finos la kurson, kiun 
vi nun vizitas, vi estos kursfinintoj. La persono, kiu prezid i s, sed 
nun ne plu prezidas, estas prezidinto. Faro farinton rekomendas. Ni 
dankas al ĉiuj donacintoj. 

2 Ĉi-jare ove godine 
3 Dro estas mallongigo de: doktoro 
4 Peri (glagol načinjen od prijedloga per) znači: posredovati 
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La persono, kiu venkos, estas venkonto. Ĉe la komenco de la 
batalo oni plejofte ankoraŭ ne scias, kiu estas la venkonto. La per-
sono, kiu mort o s, estas mortonto. Ni nomas mortonto la homon, kiu 
baldaŭ mortos, ĉar li estas, ekzemple, mortmalsana. Tiu, kiu prele-
g o s, estas prelegonto. 

III. Kiam oni skribas esperantlingvajn leterojn, oni ekzerci-
ĝas en Esperanto: skribante esperantlingvajn leterojn oni ekzerciĝas 
en Esperanto. Dum oni laboras per la manoj, oni fortigas la musko-
lojn: laborante per la manoj oni fortigas la muskolojn. Dum vi skri-
bos esperantlingvajn leterojn, vi ekzerciĝos en Esperanto: skribante 
esperantlingvajn leterojn vi ekzerciĝos en Esperanto. Kiam mi labo-
ris per la manoj, mi fortigadis miajn muskolojn: laborante per la 
manoj mi fortigadis la muskolojn. Dum ni staris surstrate, ni inter-
parolis; starante surstrate ni interparolis. Kiam vi iros al la staci-
domo, vi preteriros la poŝtoficejon: irante al la stacidomo vi preteri-
ros la poŝtoficejon. Dum mi legas ion valoran, legante ion valoran, 
mi faras notojn. Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron, se 
vi ne scias naĝi. Oni ŝtelas kokinon, se oni ne trovas bovinon: ne 
trovante bovinon. Silentu donante, parolu ricevante. Eĉ guto mal-
granda konstante frapante traboras la monton granitan. 

Post kiam ni finis nian laboron, ni povas senzorge amuziĝi: fi-
ninte nian laboron ni povas senzorge amuziĝi. Post kiam mi ne tro-
vis vin hejme, mi foriris: ne trovinte vin hejme, mi foriris. Post 
kiam li ekvidis la belan Julian, ekvidinte la belan Julian, Romeo tuj 
enamiĝis al ŝi. Ĉar ni decidis kunvenadi, decidinte kunvenadi, ni de-
vas klarigi, pro kio ni kunvenas. Antaŭ ol vi telefonos, antaŭ ol tele-
foni, levu la aŭskultilon: telefononte levu la aŭskultilon. Antaŭ ol 
vi eliros, kombu la harojn: elironte kombu la harojn. Antaŭ ol vi 
vojaĝos, vojaĝonte preparu ĝustatempe ĉiujn pakaĵojn. 

naviganta onaj, koji plovi, 
ploveći 

estanta onaj, koji jest 
staranta, onaj, koji stoji, 

stojeći, stajaći 
brilanta onaj, koji sja 
volanta onaj, koji hoće 
vivanta onaj, koji živi, ži-

vući 
alveninta onaj, koji je do-

šao 
pereinta propao, -la, -lo 
velki venuti 
velkinta onaj, koji je uve-

nuo, uvenut 

VORTOJ 

I. fluanta tekući, tekuća, te-
kuće 

brulanta gorući 
amanta onaj, koji ljubi 
fluganta onaj, koji leti, le-

teći 
deĵoranta dežurni, službu-

jući 
sekvi slijediti 
sekvanta slijedeći 
kuranta onaj, koji trči, koji 

juri 
naĝanta onaj, koji pliva, 

plivajući 
navigi ploviti 
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malaperinta onaj, koji je 
nestao, nestali 

aperinta onaj, koji se poja-
vio (o novinama:) izašli, 
-šla, -šlo 

malsaniĝinta onaj, koji je 
obolio, oboljeli 

pasinta prošli; pasinta jaro 
prošla, lanjska godina 

flaviĝinta požutjeli 
forkurinta pobjegli 
forfluginta onaj, koji je od-

letio 
needziĝinta neoženjen 
fraŭlo neženja, momak; 

fraŭlino neudata ženska; 
djevojka; gospođica 

needziniĝinta neudata 
venonta onaj, koji će doći 
sekvonta onaj, koji će slije-

diti 
estonta budući 
generacio naraštaj 
venontjare slijedeće godine, 

na godinu 
devontigi: dev-ont-ig-i, igi. 

devonta (učiniti nekoga 
onim, koji će morati) ob-
vezati nekoga 

II. leganto čitatelj 
prezidi predsjedati 
prezidanto predsjednik 
rigardanto gledalac 
komencanto početnik 
esperanto onaj, koji se nada 
vojaĝanto putnik 
aŭskultanto slušač 
titolo naslov 
pseŭdonimo pseudonim, kri-

vo ime 
abonanto pretplatnik 
produktanto proizvodač 
aĉetanto kupac 
peranto posrednik 
konanto poznavalac 
helpanto pomagač 

estanteco = estanto = nun-
tempo sadašnjost 

estinta bivši, prošli 
estinteco = estinto prošlost 
pasinteco = pasinto prošlost 
estonteco = estonto buduć-

nost 
trompanto osoba, koja sada 

vara 
inklini biti sklon 
venkinto pobjednik 
gajni dobiti (u igri, na lu-

triji, u natječaju), 
premio premija, nagrada (u 

natječaju) 
gajninto dobitnik 
migri seliti 
elmigrinto iseljenik 
aliĝinto osoba, koja je pri-

stupila, priključila se 
mortinto mrtvac, pokojnik 
kursfininto osoba, koja je 

svršila tečaj, apsolvent te-
čaja 

prezidinto bivši predsjednik 
farinto počinitelj 
donaci darovati 
donacinto darovatelj, osoba, 

koja je darovala 
venkonto budući pobjednik 
mortonto osoba, koja će 

umrijeti, čovjek na umo-
ru 

prelegonto budući predavač 
skribante pišući 
muskolo mišica 
laborante radeći 
starante stojeći 
irante idući 
legante čitajući 
konante poznajući 
trovante nalazeći 
donante dajući 
ricevante dobivajući, prima-

jući 
guto kap 
frapi kucati 

III. 
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Ovo su aktivne glagolske imenice, koje označuju o s o b u, koja je 
izvršitelj, nosilac glagolske radnje ili stanja u sadašnjosti (na pr. 
leg ant o čitatelj), prošlosti (na pr. leg int o bivši čitatelj) ili buduć-
nosti (na pr. leg ont o budući čitatelj). Aktivne glagolske imenice 
prošlosti i budućnosti u pravilu se ne mogu prevesti na hrv. jednom 
riječju, nego se moraju opisati, na pr. prezid i n t o bivši predsjednik, 
no katkad hrv. jezik ima i posebnu riječ, na pr. mort i n t o mrtvac,  
pokojnik. 

3. B i l j e š k a . U radnim glagolskim imenicama imenički nastavak -o iza 
-ant, -int, -ont označuje samo o s o b u , koja je nosilac glagolske radnje ili 
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II. 2. Leg ant o čitatelj 
leg int o bivši čitatelj 
leg ont o budući čitatelj 
prezid ant o predsjednik 

prezid int o bivši predsjed-
nik 

prezid ont o budući pred-
sjednik 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Amanta onaj (ona, ono), koji ljubi (doslovno: ljubeći, lju-
beća, ljubeće) 

aminta onaj, koji je ljubio 
amonta onaj, koji će ljubiti 
estanta onaj, koji jest 
estinta bivši 
estonta budući 

U gornjim primjerima imademo pridjeve s nastavcima -anta, 
-inta, -onta. Primjeri amanta, onaj, koji ljubi i estanta, onaj, koji 
jest, pokazuju, da nastavak -anta označuje sadašnjost, primjeri 
a m i n t a , onaj, koji je ljubio i e s t i n t a , bivši, pokazuju, da nastavak 
-inta označuje prošlost, a am ont a, onaj, koji će ljubiti i est ont a, 
budući, pokazuju, da nastavak -onta označuje budućnost. Riječi s 
ovakvim nastavcima zovu se aktivni ili tvorni glagolski pridjevi ili 
aktivni participi sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. 

Aktivni participi mogu se kao i svi drugi pridjevi sklanjati u 
jednini i množini: amantan patrinon majku, koja ljubi, amintaj pa-
trinoj majke, koje su ljubile i t. d. Esperantski aktivni participi se 
na hrv. većinom prevode tako, da se opišu cijelom rečenicom (na pr. 
amanta: onaj, koji ljubi), a samo iznimno se prevode participom (na 
pr. estinta bivši, estonta budući, brulanta ligno goruće drvo i t. d.) 

frapante kucajući 
bori bušiti 
fininte svršivši 
trovinte našavši 
ekvidinte ugledavši 
telefononte kad bude tre-

balo telefonirati, imajući 

telefonirati (u budućno-
sti) 

elironte kad bude trebalo 
izaći (imajući izaći) 

vojaĝonte kad bude trebalo 
putovati (imajući putova-
ti) 



stanja, pa se stoga samim nastavkom -o ne može označiti neki predmet ili 
drugi konkretni pojam kao nosioca radnje ili stanja. Na pr. falinto znači: osoba, 
koja je pala, te tom riječju ne možemo označiti predmet, koji je pao, na pr. 
crijep, koji je pao s krova. Radi toga, da bismo označili predmet, stvar ili 
apstraktni pojam kao nosioca glagolske radnje ili stanja, moramo upotrebiti 
sufiks -aĵ-, pa će prema tomu predmet, koji je pao, biti: f a l i n t a ĵ o , a ono 
što se dogodilo, dakle događa j : o k a z i n t a ĵ o . 

4. B i l j e š k a . Estanteco = estanto sadašnjost 
estinteco = estinto prošlost 
pasinteco = pasinto prošlost 
estonteco = estonto budućnost 

Pojmovi sadašnjost, prošlost i budućnost izražavaju se u esperantskoj 
jezičnoj praksi aktivnim glagolskim imenicama. u kojima je dometku -ant-, 
-int-, -ont-, dodan ili sufiks -ec- (na pr. estinteco prošlost), što je nepravilno, 
jer sufiks -ec- znači samo svojstvo, kvalitetu ili stanje, a ne označuje druge 
apstraktne pojmove, lli je dometku -ant-, -int-, -ont- dodan samo nastavak -o 
— estanto, estinto, pasinto, estonto — pa su prema tomu ove četiri riječi iz-
nimke od pravila, da nastavak -o iza -ant-, -int-, -ont- znači samo osobu. No 
bez. obzira na ova teoretska razmatranja činjenica je, da se spomenute riječi 
i sa sufiksom -ec- i bez njega u jezičnoj praksi podjednako upotrebljavaju, pa 
su prema tomu i jedni i drugi oblici sastavni dijelovi Esperanta kao živog je-
zika. Uz estanteco i estanto govori se i nuntempo. 

5. Tromp ant o varalica (osoba, koja sada vara) 
tromp ul o varalica (osoba, koja ima to svojstvo, da je sklona 

varanju) 
tromp ist o varalica (osoba, kojoj je varanje stalno zanima-

nje, profesija) 
Ovi primjeri jasno pokazuju razliku između -anto, -ulo i -isto. Dok 

-isto označuje osobu neke profesije, a -ulo osobu stanovitog svojstva, 
-anto označuje samo to, da neka osoba sada, u ovom trenutku vrši 
radnju označenu u korijenu riječi, kojemu je -anto dodan, te na pr. 
trompanto, koji u ovom trenutku nekoga vara, može, ali ne mora biti 
varalica niti po zanimanju, niti po svom karakteru, te može i samo 
slučajno nekoga varati. 

III. 6. Skrib ant e pišući 
skrib int e napisavši 
skrib ont e kad bude trebalo pisati (imajući u buduć-

nosti) pisati 
Ovo su pomoću dometaka -ant-, -int-, -ont-, te dodavanjem prilož-

nog nastavka - e stvoreni a k t i v n i ( r a d n i ) g l a g o l s k i p r i -
l o z i sadašnjosti (skrib ant e), prošlosti (skrib int e) i budućnosti 
(skrib ont e). 

7. B i l j e š k a . A n t a ŭ ol n i t e l e f o n o s , ni levas la aŭskultilon: 
T e l e f o n o n t e ni levas la aŭskultilon. 
P r i j e n e g o š t o ć e m o t e l e f o n i r a t i , dignemo 

slušalicu. 
K a d t r e b a d a t e l e f o n i r a m o ( i m a j u ć i t e l e -

f o n i r a t i ) dignemo slušalicu. 
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D u m ni t e l e f o n a s , ni tenas la aŭskultilon: 
T e l e f o n a n t e ni tenas la aŭskultilon. 

D o k t e l e f o n i r a m o , držimo slušalicu: 
t e l e f o n i r a j u ć i držimo slušalicu. 

P o s t k i a m n i t e l e f o n i s , ni mallevas la aŭs-
kultilon. 
T e l e f o n i n t e ni mallevas la aŭskultilon. 

N a k o n š t o s m o t e l e f o n i r a l i , spuštamo slu-
šalicu: 
T e l e f o n i r a v š i spuštamo slušalicu. 

Oni ŝtelas kokinon, se o n i ne t r o v a s bovinon: 
ne trov a n t e bovinon. 

Krade s e kokoš, a k o s e n e n a d e k r a v a : n e 
n a l a z e ć i kravu. 

Ĉar ni d e c i d i s kunvenadi, d e c i d i n t e kunvenadi, 
ni devas klarigi pro kio ni kunvenas. B u d u ć i da s m o 

o d l u č i l i sastajati se, o d l u č i v š i sastajati se, 
moramo razjasniti, zašto se sastajemo. 

Ovi primjeri pokazuju, da aktivni glagolski prilog zamjenjuje ispuštenu za-
visnu rečenicu, te da zapravo on i nije ništa drugo, nego stegnuta zavisna 
rečenica, pa tako prilog budućnosti (telefon o n t e) zamjenjuje zavisnu rečenicu, 
koje radnja se ima dogoditi u budućnosti, nakon radnje glavne rečenice, prilog 
sadašnjosti (telefon a n t e) zamenjuje zavisnu rečenicu, koje radnja se događa 
istodobno s radnjom glavne rečenice, a prilog prošlosti (telefon i n t e) zamje-
njuje zavisnu rečenicu, koje radnja se dogodila prije radnje glavne rečenice. 
Zavisna rečenica, koju zamjenjuje aktivni glagolski prilog, može biti, kako se 
vidi iz gornjih primjera, ili vremenska (na pr. post kiam ni telefonis: tele-
foninte) ili kakva druga, kao pogodbena, uzročna itd., u kojoj se glagol nalazi 
u sadašnjem, prošlom ili budućem vremenu (na pr. se oni ne trovas: ne tro-
vante; ĉar ni decidis: decidinte). 

Ovo zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilogom moguće je samo 
onda, kad zavisna rečenica ima s glavnom rečenicom zajednički subjekt, o 
čemu će još biti govora u slijedećoj lekciji. 

HEJMA TASKO 

1. Tekuća voda je čišća, nego voda, koja stoji. 2. Ljudi, koji mno-
go i teško rade, mnogo jedu. 3. Ne ćemo sad govoriti o prošlim stva-
rima. 4. Danas će pohoditi naše društvo esperantist, koji je došao iz 
inozemstva. 5. Lanjske godine me Esperanto još nije mnogo zani-
mao. 6. Na godinu („iduće godine") ću imati više vremena za čitanje, 
nego ove godine. 7. U našoj mjesnoj čitaonici ima (prevesti sa: estas) 
svaki dan (prevesti jednom, složenom riječju) mnogo čitatelja. 8. 
Esperantisti mogu s ljudima stranih narodnosti razgovarati bez po-
srednika. 9. Budućnost mnogo ovisi o prošlosti i sadašnjosti. 10. Mno-
gi iseljenici ne vrate se nikad u zemlju u kojoj su se rodili. 11. Pre-
vodeći i čitajući možemo najlakše naučiti strane jezike. 
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DUDEKOKA LECIONO 

I. Mi skribas leteron: la letero estas skribata. La publiko tute 
plenigas la kinejon, se interesas ĝin la filmo, kiun oni prezentas: se 
interesas ĝin la prezentata filmo. Ne ĉiam estas la plej valora tiu 
libro, kiun oni plej multe legas: la libro plej multe legata. Juĝu nur 
pri la afero, kiun vi konas; pri la afero al vi konata. Somere multaj 
turistoj vizitas la maron: la maro estas de multaj turistoj vizitata. 
Kiu sin mem laŭdas, tiun ne laŭdas la aliaj homoj: tiu ne estas de la 
aliaj homoj laŭdata. Ne ĉiuj oficistoj ricevas egalajn salajrojn, ne 
ĉiujn oni egale salajras; ne ĉiuj estas egale salajrataj. La homoj lon-
ge ne sciis, kio kaŭzas la infektajn malsanojn: de kio la infektaj mal-
sanoj estas kaŭzataj. La leterojn oni ofte komencas per la vorto ,,esti-
mata" ekz. „estimata samideano", kaj la leteron al la persono, kiu 
estas al ni kara, kiun ni amas, ni komencas per la vortoj ,,kara" aŭ 
„amata", ekz. „kara amiko" „amata mia". Iufoje la vizitanto estas 
nedezirata. La aĵo posedata ne estas ŝatata1. La prepozicio „je" estas 
en la nuna Esperanto malmulte uzata; ĝi malmulte uziĝas. La popol-
kostumoj estas ĉiam pli malofte vidataj: ili ĉiam pli malofte vidiĝas. 

Mi fermis la pordon; la pordo estas fermita. Ni ne rajtas sidi sur-
loko, kiun jam iu okupis: sur la okupita loko. Kion ni faros per la 
mono, kiun ni kolektis: per la kolektita mono? Ĉu vi deziras manĝi 
kuiritajn ovojn? Tre gravajn sciigojn ni sendas en rekomendita le-
tero. Vazo rompita longe sin tenas. Vojon batitan herbo ne kovras. 
Kontraŭ faro farita ne helpas medito. Al fiŝo kuirita la akvo jam ne 
helpos. Bono farita ne estas perdita. Ne kaptita — ne punita. Pro-
krastita ne estas perdita. Ĉiu havas sian kaŝitan mizeron. Se laboro 
finita, ripozu merita. Ne ĉiuj homoj vivas inter forno hejtita kaj ta-
blo kovrita. Promesita trezoro estas sen valoro. La bonega libro „Fine 
mi komprenas la radion" estas originale verkita en Esperanto, kaj 
el Esperanto ĝi estas tradukita en multajn naciajn lingvojn. 

Multon ni ankoraŭ lernos: multo estas, ankoraŭ lernota. Por ne 
forgesi, ni notu ĉion, kion ni intencas fari, ĉion, kion ni faros: ĉion 
farotan. Nia loka semajna ĵurnalo anoncas ĉiujn publikajn aranĝojn, 

1 ŝati u ovoj rečenici ne znači voljeti, nego: cijeniti 
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kiujn oni aranĝos en la sekvonta semajno: ĉiujn aranĝojn aran-
ĝotajn. En la tagordo de nia morgaŭa kunsido estas kelkaj problemoj, 
kiujn ni solvos: kelkaj solvotaj problemoj. 

II. La persono, kiun ni kon a s, estas nia konato, kaj la persono, 
kiun ni am a s — nia amato. La persono, kiun ni aparte favor a s, 
estas nia favorato. Ne ĉiu amanto estas ankaŭ amato kaj ne ĉiu 
amantino estas ankaŭ amatino. En la proceso ĉe la tribunalo ĉiam 
ekzistas akuzanto kaj akuzato. Batanto povas argumenti, batato de-
vas silenti. Li estas preskaŭ mia frato: nepo de kuzo de onklo de 
konato. 

La persono, kiun ni invit i s, estas invitito, kaj la persono, kiun 
oni delegis, estas delegito. Tiu, kiun iu venk i s, estas venkito, kaj 
tiu, kiun oni mortig is2 — mortigito. La plej granda esperantista in-
ternacia organizo Universala Esperanto-Asocio (mallongigo: U. E. 
A.) havas en multaj landoj kaj en multaj lokoj siajn delegitojn (tiel 
nomataj Delegitoj de UEA), kiuj faras senpagajn servojn al la mem-
broj de tiu ĉi organizo. En la demokratiaj ŝtatoj la popolo havas 
siajn deputitojn en la parlamento. Multaj estas invititoj, sed mal-
multaj elektitoj. 

La persono, kiun oni elekt o s, estas elektoto, kaj tiu, kiun oni 
akuz o s — akuzoto. Dum la balotoj, se oni voĉdonas sekrete, oni ne 
povas scii kun certeco, por kiu voĉdonos la plimulto, kiuj kandidatoj, 
do, estas la elektotoj. 

III. Oni deziras tion, estas dezirate, ke ĉiu kursano skribu la 
hejmajn taskojn. Estas konate, ke Leo Tolstoj, la granda rusa ver-
kisto, lernis Esperanton. 

Jam kelkfoje mi diris tion, jam kelkfoje estas dirite, ke nur tiu 
povas ellerni Esperanton, kiu ĝin lernas ankaŭ ekster la kurshoroj. 
Malpermesite estas fumi en la vagono por nefumantoj. Malpermesite 
estas bicikli sur la trotuaro. Neatendite venas la malfeliĉo. Se vi vo-
las foriri, foriru nerimarkite. Dekdu dividite per kvar estas tri. Sep 
obligite per ok estas kvindekses. 

La instruisto viŝos la skribtabulon. La instruisto estas viŝonto. 
La tabulo estas viŝota. La tabulo staras malpura viŝote. Viŝonte la 
tabulon, la instruisto prenas ĉifonon por viŝado: viŝĉifonon. Li viŝas 
la tabulon per viŝĉifono. Li estas viŝanto. Lia viŝanta mano leviĝas 
kaj malleviĝas sur la tabulo. La tabulo estas viŝata de la instruisto. 
Ĝi estas viŝata per viŝĉifono. La tabulo skuiĝas viŝate. La instruisto 
viŝis la tabulon. Li estas viŝinto. Lia viŝinta mano malleviĝis. Viŝin-
te la tabulon li demetas3 la ĉifonon. La tabulo estas viŝita. Ĝi nigras 
viŝite. 

2 Mortigi ubiti, usmrtiti 
3 Demeti odložiti 
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VORTOJ 

I. skribata pisan, -a, -o (koji 
je sada pisan) 

prezentata predstavljan, ko-
jega se predstavlja 

legata čitan 
konata poznat 
vizitata pohadan, posjeći-

van 
laŭdi hvaliti 
laŭdata hvaljen 
salajro plaća 
salajrata plaćen 
kaŭzo uzrok: kaŭzi prouzro-

čiti, biti uzrokom 
infekti zaraziti 
kaŭzata uzrokovan 
estimi poštivati, cijeniti 
estimata (po)štovan 
amata ljubljen 
nedezirata neželjen 
posedata posjedovan 
ŝatata cijenjen, voljen 
prepozicio prijedlog (kao 

vrsta riječi) 
uzata upotrebljavan, rabljen 
kostumo nošnja, kostim 
vidata viđen 
fermita zatvoren, kojega su 

(u prošlosti) zatvorili 
okupita zauzet, kojega su 

zauzeli 
kolektiia sakupljen 
kuirita skuhan 
rekomendita preporučen 
rompita slomljen, razbijen 
batita istučen, utapkan 
farita učinjen 
mediti razmišljati 
perdita izgubljen 
kaptita uhvaćen 
puni kazniti 
punita kažnjen 
prokrasti odgoditi 
prokrastita odgođen 
kaŝita skriven 

mizero nevolja 
finita svršen 
meriti zaslužiti 
hejtita naložen 
kovrita pokriven 
promesita obećan 
trezoro blago (novac i dra- . 

gocjenosti) 
verkita sastavljen, napisan 
tradukita preveden 
lernota što ima biti (u bu-

dućnosti) učeno 
farota ono, što ima biti (u 

budućnosti) činjeno 
aranĝota ono, što ima biti 

priređeno 
solvi riješiti 
solvota ono, što ima biti ri-

ješeno 
II. konato znanac, osoba, koju 

poznamo 
amato ljubljeni, dragi, oso-

ba, koju (sada) ljubimo 
favora naklonjen, sklon 
favorato miljenik, osoba, 

kojoj je netko naklonjen 
proceso proces: rasprava 

pred sudom 
tribunalo sud 
akuzi tužiti 
akuzato tuženik 
argumenti argumentirati, 

dokazivati 
batato tučeni, osoba, koju 

netko (sada) tuče 
kuzo bratić 
invitito uzvanik, osoba, ko-

ju su pozvali 
delegi delegirati, izaslati 
delegito delegat, izaslanik, 

osoba, koja je delegirana 
venkito pobijeđeni 
mortigito ubijeni 
deputi izaslati (zastupnika u 

sabor, parlament) 
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III. 

deputito narodni zastupnik 
elektito izabranik 
elektoto budući izabranik, 

osoba koja će biti izabra-
na 

akuzoto budući tuženik, 
osoba, koja će biti tužena 

baloti birati (na izborima) 
voĉo glas: voĉdoni glasova-

ti 
sekreto tajna 
dezirate poželjno, željeno, 

bivajući (u sadašnjosti) 
željeno 

konate poznato, bivajući (u 
sadašnjosti) poznato 

dirite rečeno, bivši (u pro-
šlosti) rečeno 

malpermesite zabranjeno 
neatendite neočekivano 
nerimarkite neopaženo 
dividi dijeliti 
dividite podijeljeno 
obligi množiti (sufiksu -obl-

je dodan sufiks -ig-) 
obligite pomnoženo 
viŝote što treba (u budućno-

sti) da bude brisano 
ĉifono krpa 
skui tresti 
viŝate bivajući brisan 
viŝite bivši (u prošlosti) 

brisan 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Mi ferm a s la libron: la libro estas ferm a t a. 
Zatvaram knjigu: knjiga je z a t v a r a n a . 
Mi ferm i s la libron: la libro estas ferm i t a. 
Zatvorio sam knjigu: knjiga je z a t v o r e n a . 

Mi ferm o s la libron: la libro estas ferm o t a. 
Zatvorit ću knjigu: knjiga će b i t i z a t v o r e n a . 

U primjerima ferm a t a, ferm i t a, ferm o t a imademo pri-
djeve s nastavcima -ata, -ita, -ota. Primjer fermata, zatvaran, 
pokazuje, da nastavak -ata označuje sadašnjost, primjer fermita, 
zatvoren, pokazuje, da nastavak -ita označuje prošlost, a fermota, 
koji će biti zatvoren, pokazuje, da nastavak -ota označuje buduć-
nost. Glagolski pridjevi s nastavcima -ata, -ita, -ota pokazuju, da 
subjekt rečenice ,,trpi" na sebi djelovanje neke glagolske radnje, 
da je izvrgnut djelovanju neke glagolske radnje, te se ti pridjevi 
zovu trpni glagolski pridjevi ili p a s i v n i p a r t i c i p i sada-
šnjosti, prošlosti i budućnosti. 

Pasivni participi mogu se kao i svi drugi pridjevi sklanjati u 
jednini i množini: fermatan libron zatvorenu knjigu, fermitaj libroj 
zatvorene knjige. 

Ferm a t a zatvaran 
ferm i t a zatvoren 
ferm o t a koji će biti zatva-

ran 

am a t a ljubljen (sada) 
am i t a koji je bio ljubljen 
am o t a koji će biti ljubljen 

Kako se vidi iz ovih primjera za budućnost hrv. jezik nema 
posebnog oblika trpnog pridjeva, te se esperantski pasivni particip 
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budućnosti mora na hrv. prevoditi cijelom odnosnom rečenicom 
(na pr. koji će biti ljubljen). 

2. La prepozicio „je" estas malmulte uza t a: 
ĝi malmulte uziĝas. 

Prijedlog „je" je malo upotrebljavan: 
on se malo upotrebljava. 

La popolkostumoj estas malofte vid a t a j: 
ili malofte vidiĝas. 

Narodne nošnje su rijetko viđene: 
one se rijetko vide. 

Kako iz gornjih primjera (estas uz a t a — uziĝas, estas vid a t a 
= vidiĝas) vidimo, nastavak pasivnog participa sadašnjosti -ata, 
kad je dodan prelaznom glagolu (na pr. uzi, vidi), može se, ako 
rečenica time ne postane nejasna, zamijeniti sufiksom -iĝ-, pri 
čemu se izostavlja pomoćni glagol esti, jer sufiks -iĝ-, kao što je 
već rečeno u 23. lekciji (gram. razj. br. 4), daje prelaznim glago-
lima pasivno značenje. 

Ne može se međutim, u rečenici, kao što je na pr. „La infano 
estas ban a t a" (Dijete je kupano) participni nastavak -ata zamije-
niti sufiksom -iĝ-, jer ta rečenica ima samo jedno značenje: da 
netko kupa dijete, dok rečenica „La infano ban i ĝ as" može imati 
dva značenja: ili da netko kupa dijete ili da dijete samo sebe kupa, 
pa bi prema tomu, kad bi se u rečenici „La infano estas ban a t a" 
nastavak -ata zamijenio sufiksom -iĝ-, ta rečenica postala nejasna. 

3. B i l j e š k a . Dok aktivne participne oblike mogu imati i prelazni i 
neprelazni glagoli (na pr. l e g a n t a , s t a r i n t a ) , pasivne participne oblike mogu. 
kao i u hrv., imati samo prelazni glagoli (može se dakle reći leg a t a čitan, 
ali se ne može reći star a t a stajan). Budući da su glagoli sa sufiksom -iĝ 
neprelazni, oni mogu imati samo aktivne, a nikako pasivne participne oblike. 
Kaže se dakle enamiĝ in ta , zaljubljen i edz iĝ in ta , oženjen, onaj, koji se 
oženio, a moglo bi se reći i edzig i ta , onaj, kojega su oženili, ali se n i k a k o 
ne može reći enamiĝita, edziĝita. 

Ipak neki neprelazni glagoli mogu imati objekt u akuzativu, ako taj 
objekt ima isti korijen ili korijen sličnog značenja kao taj neprelazni glagol 
(na pr. d o r m i profundan d o r m o n , spavati dubokim snom i r i longan 
v o j o n , ići dugim putem). U takvim rijetkim slučajevima neprelazni glagoli 
mogu imati oblik pasivnog participa (na pr. La irota vojo estas tre longa, put 
kojim treba ići vrlo je dug). 

II. 4. Favor a t o miljenik elekt a t o osoba, koju se sa-
favor i to bivši milje- da izabire 

nik elekt i t o izabranik, osoba 
favor o to budući milje- koju se izabralo 

nik elekt o t o osoba, koja će bi-
ti izabrana, budući iza-
branik 

Ovo su p a s i v n e g l a g o l s k e i m e n i c e , koje označuju 
osobu, koja „trpi" na sebi djelovanje nečije glagolske radnje u sa-

162 



dašnjosti (na pr. elekt a t o osoba, koja se sada bira), prošlosti 
(na pr. elekt i t o izabranik, osoba, koju se izabralo) ili budućnosti 
(na pr. elekt o t o budući izabranik, osoba, koja će biti izabrana). 
Pasivne glagolske imenice se kao i aktivne nekad mogu prevesti 
na hrv. jednom riječju (na pr. favorato miljenik), a nekad ne mogu, 
te se tada moraju u prijevodu opisati (na pr. elekt o t o budući 
izabranik, osoba koja će biti izabrana). 

5. B i l j e š k a . U pasivnim glagolskim imenicama imenički nastavak -o 
iza -at-, -it-, -ot-, označuje samo o s o b u, koja trpi na sebi djelovanje ne-
čije glagolske radnje, pa se stoga samim nastavkom -o ne može označiti neki 
predmet ili apstraktni pojam kao objekt glagolske radnje. Na pr. vidito znači: 
osoba, koju je netko vidio, „viđenik", te tom riječju ne možemo označiti 
predmet ili događaj, koji je bio viđen, na pr. neki. krajobraz ili neku kaza-
lišnu predstavu. Radi toga, da bismo označili predmet, stvar ili drugi kon-
kretni pojam kao objekt glagolske radnje, moramo upotrebiti sufiks -aĵ-, pa 
će prema tomu predmet ili događaj, koji je bio viđen, biti viditaĵo, ono što 
je rečeno — diritaĵo, ono, što će biti čitano — legotaĵo i t d. (vidi 28. lek-
ciju, gram. razj. br. 3). 

III. 6. Nerimark a t e neopažano, bivajući (u sadašnjosti) ne-
opažan 

nerimark i t e neopaženo, bivši (u prošlosti) neopažen 
nerimark o t e koji treba da bude neopažan [imajući (u 

budućnosti) biti neopažen], 
Ovo su pomoću dometaka -at-, -it-, -ot- te dodavanjem pri-

ložnog nastavka - e stvoreni p a s i v n i g l a g o l s k i p r i l o z i 
sadašnjosti (nerimark a t e), prošlosti (nerimark i t e) i budućnosti 
(nerimark o t e). 

Za budućnost hrv. jezik nema posebnog] oblika za glagolske 
priloge, pa se stoga esperantski pasivni glagolski prilog mora na 
hrv. prevoditi opisno (na pr. nerimark o t e: koji treba da bude 
neopažen). Oblici ovih priloga za buduće vrijeme se gotovo nikad 
ni u Esperantu ni u hrv. ne upotrebljavaju. 

7 . B i l j e š k a . La tabulo staras malpura, a n t a ŭ o l o n i v i ŝ o s ĝ i n : 
La tabulo staras malpura viŝ o t e. 

Ploča stoji zamazana p r i j e n e g o š t o ć e b i t i b r i -
s a n a : 

Ploča stoji zamazana i m a j u ć i b i t i b r i s a n a . 
La tabulo skuiĝas, d u m o n i v i ŝ a s ĝ i n : 

La tabulo skuiĝas v i ŝ a t e. 
Ploča s e trese, d o k s e b r i š e : 

Ploča s e trese b i v a j u ć i b r i s a n a . 
L a tabulo nigras, p o s t k i a m o n i v i ŝ i s ĝ i n : 

La tabulo nigras v i ŝ i t e. 
Ploča se crni, n a k o n š t o je b i l a b r i s a n a : 

C r n i s e o b r i s a n a p l o č a . 
M i eliras tiel, k e n e n i u r i m a r k a s . k e m i e l i r a s : 

Mi eliras n e r i m a r k a t e 
Izlazim tako, d a n i t k o n e o p a ž a , d a i z l a z i m : 

Izlazim n e o p a ž a n o . 
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Mi eliras tiel, ke n e n i u r i m a r k i s , ke mi e l i r o s : 
Mi elliras n e r i m a r k i t e . 

Izlazim tako, d a n i t k o n i j e o p a z i o , d a ć u i z i ć i : 
Izlazim n e o p a ž e n o . 

M i eliras tiel, k e n e n i u r i m a r k o s , k e m i e l i r i s : 
Mi eliras n e r i m a r k o t e . 

Izlazim tako, d a n i t k o n e ć e o p a z i t i , d a s a m 
i z i š a o : 

Izlazim, a da ću b i t i n e o p a ž e n . 
O n i d e z i r a s t i o n , ke la kursanoj skribu la hejmajn 
taskojn: 
E s t a s d e z i r a t e , ke la kursanoj skribu la hejmajn 
taskojn. 
Ž el i se t o , da polaznici tečaja pišu domaće zadaće: 
P o ž e l j n o je, da polaznici tečaja pišu domaće zadaće. 

Ovi primjeri pokazuju, da pasivni glagolski prilog zamjenjuje ispuštenu 
zavisnu rečenicu, te da zapravo on i nije ništa drugo, nego stegnuta zavisna 
rečenica, pa tako pasivni prilog budućnosti (na pr. viŝote) zamjenjuje zavisnu 
rečenicu, koje se radnja ima dogoditi u budućnosti, nakon radnje glavne reče-
nice, pasivni prilog sadašnjosti (na pr. viŝate) zamjenjuje zavisnu rečenicu, koje 
se radnja zbiva istodobno s radnjom glavne rečenice, a pasivni prilog prošlosti 
(na pr. viŝite) zamjenjuje zavisnu rečenicu, koje se radnja dogodila prije radnje 
glavne rečenice. 

Zavisna rečenica, koju zamjenjuje pasivni glagolski prilog, može biti, kako 
se vidi iz gornjih primjera, ili vrememska (na pr. dum oni viŝas ĝin: viŝate) ili 
kakva druga (na pr. mi eliras tiel, ke n e n i u r i m a r k i s , k e mi e l i r o s: 
mi eliras n e r i m a r k i t e ) . 

Primjer „Oni deziras tion: estas dezirate..." pokazuje, da se pasivni gla-
golski prilog može upotrebiti i u nezavisnoj rečenici. 

8. B i l j e š k a. Ni povas esti certaj, ke ni rapide ellernos Esperanton. 
se ni k o n s i d e r a s , kiom ni ĝis nun ellernis: k o n s i d e r a n t e , kiom ni 
ĝis nun ellernis. 

Možemo biti sigurni, da ćemo brzo naučiti Esperanto, a k o u z m e m o u 
o b z i r , koliko smo dosad naučili: u z i m a j u ć i u o b z i r , koliko smo dosad 
naučili. 

La unuaj esperantistoj estis veraj herooj, se ni k o n s i d e r a s , ke en 
ilia tempo la mondo opiniis la internacian lingvon utopio: k o n s i d e r e, ke en 
ilia tempo la mondo opiniis la internacian lingvon utopio. 

Prvi esperantisti bili su pravi junaci, a k o u z m e m o u o b z i r , da je 
u njihovo vrijeme svijet držao međunarodni jezik utopijom: s o b z i r o m na 
to, da je u njihovo vrijeme svijet držao međunarodni jezik utopijom. 

U prvom primjeru glavna rečenica „Ni povas esti certaj" i zavisna reče-
nica „se ni konsideras" imaju zajednički subjekt ni, pa se prema tomu aktivni 
glagolski prilog konsiderante, koji zamjenjuje navedenu zavisnu rečenicu (u ko-
joj se nalazi isti subjekt ni, koji ima i glavna rečenica), odnosi na s u b j e k t 
g l a v n e r e č e n i c e , i tim, što je zavisna rečenica zamijenjena aktivnim 
glagolskim prilogom, smisao cijele složene rečenice nije ništa promijenjen. U 
drugom primjeru glavna rečenica „La unuaj esperantistoj estis veraj herooj" 
i zavisna rečenica „se ni konsideras" nemaju isti subjekt, jer je subjekt glavne 
rečenice esperantistoj, a subjekt zavisne rečenice ni. Kad bismo u ovom, kao i 
u prvom primjeru, zavisnu rečenicu „se ni konsideras" zamijenili glagolskim 
prilogom konsiderante, smisao ove druge složene rečenice ne bi ostao isti, kao 
što je ostao isti smisao složene rečenice u prvom primjeru, jer bi ova složena 
rečenica, budući da se glagolski prilog može odnositi samo na subjekt glavne 
rečenice, a subjekt glavne rečenice u ovom slučaju nije ni, nego esperantistoj, 
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značila slijedeće: „La unuaj esperantistoj estis veraj herooj, ĉar ili k o n s i d e-
r i s, ke . . ." . Stoga se u ovom drugom primjeru samo na taj način, da se za-
visna rečenica zamijeni običnim prilogom k o n s i d e r e (koji zajedno s vezni-
kom ke sačinjava složeni veznik konsidere ke, s obzirom na to, da) može smisao 
složene rečenice sačuvati nepromijenjen. 

Maljunulo staras kun bastono t i e l , ke l i a p o g i s s i n al la muro: 
a p o g i t e al la muro (la m a l j u n u l o estas apogita). 

Starac stoji s a štapom, t a k o , d a s e n a s l o n i o n a zid: b i v a j u ć i 
n a s l o n j e n na zid ( s t a r a c j e naslonjen). 

Maljunulo staras kun bastono, k i u n li a p o g i s al la muro: kun basto-
no a p o g i t a al la muro (la b a s t o n o estas apogita). 

Starac stoji sa štapom, k o j i je n a s l o n i o na zid: sa štapom n a -
s l o n j e n i m na zid ( š t a p je naslonjen). 

Iz ovih primjera se vidi, da se i trpni glagolski prilog, kao i aktivni, od-
nosi s a m o n a s u b j e k t g l a v n e r e č e n i c e , a n e može s e odnositi 
ni na jednu drugu riječ u rečenici (ne može se dakle u gornjim primjerima 
odnositi na riječ bastono nego samo na subjekt maljunulo, pa se zato, ako 
hoćemo izraziti, da radnja glagola apogi ne prelazi na subjekt maljunulo, nego 
na rijeć bastono, mora tom glagolu dati oblik trpnog glagolskog pridjeva apo-
gita, a ne može mu se dati oblik trpnog glagolskog priloga). 

9. B i l j e š k a. La tabulo estas viŝata d e la instruisto. 
Ploča je brisana od učitelja. 

La tabulo estas viŝata p e r ĉifono. 
Ploča je brisana krpom. 

Ovi primjeri pokazuju, da se v r š i t e l j r a d n j e onog glagola, koji 
stoji u obliku pasivnog participa, oznaćuje prijedlogom de (de la instruisto) a 
s r e d s t v o , kojim se ta radnja vrši, prijedlogom per (per ĉifono). 

HEJMA TASKO 

1. Kako je netko plaćan, tako (on) radi. 2. Ja uvijek spavam 
kod otvorenog prozora. 3. Poštovani istomišljeniče, vaš danas prim-
ljeni (dobiveni) list pročitao sam s užitkom. 4. Slijedeći broj našeg 
esperantskog časopisa očekujem s velikim zanimanjem. 5. Ugodno 
je razgovarati sa starim znancima. 6. Svako naše društvo mora po-
slati svog delegata na kongres. 7. Mnogim radio-slušačima je po-
znato, da neke radio-stanice upotrebljavaju Esperanto. 8. Zabra-
njene stvari ne mogu se dugo vremena (riječi ,,dugo vremena" pre-
vesti složenom riječju) činiti nekažnjeno. 
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DUDEKNAŬA LECIONO 

I. Estas vespero, kaj sur mia tablo kuŝas leterpapero. Mi anko-
raŭ ne skribas leteron, sed mi sidas ĉetable kaj prenas plumon por 
skribi. Mi intencas skribi. Mi tuj skribos. Mi estas tiu, kiu skribos: 
mi estas skribonta leteron. La letero estas skribota de mi. Mia patro 
legas ĵurnalon nun, antaŭ ol mi skribos la leteron: dum mi estas 
skribonta kaj dum la letero estas skribota. 

Nun mi skribas la leteron. Mi estas tiu, kiu skribas; mi estas 
skribanta la leteron. La letero estas skribata. Feliĉe, ke en la 
ĉambro regas silento ĝuste dum mi skribas la leteron: dum mi estas 
skribanta kaj dum la letero estas skribata. 

Mi demetas la plumon. Ĵus mi skribis, sed mi ĉesis skribi kaj 
mi ne skribas plu. Mi estas tiu, kiu skribis; mi estas skribinta la 
leteron. La letero estas skribita de mi. Ĉiuj dormas kaj la horloĝo 
batas la 11-an horon nun, post kiam mi skribis la leteron: nun, 
kiam mi estas skribinta kaj la letero estas skribita. 

Ankaŭ hieraŭ kuŝis komence sur mia tablo leterpapero. Unue 
mi iom sidis ĉe la tablo kaj ankoraŭ ne skribis, sed ĉar mi intencis 
tuj ekskribi, mi prenis plumon. Tiam mi estis tiu, kiu skribos: mi 
estis skribonta la leteron. La letero estis skribota de mi. Mia patro 
legis sian ĵurnalon ĝuste antaŭ ol mi skribis la leteron: kiam mi 
estis skribonta kaj kiam la letero estis skribota. 

Post tio mi skribis. En tiu tempo mi estis tiu, kiu skribas: mi 
estis skribanta la leteron. La letero estis skribata de mi. Feliĉe, ke 
ankaŭ hieraŭ regis silento en la ĉambro ĝuste dum mi skribis la 
leteron: dum mi estis skribanta kaj la letero estis skribata. 

Fine mi demetis la plumon. Mi ĉesis skribi, mi ne skribis plu, 
kaj en tiu tempo mi estis tiu, kiu ĵus skribis, kiu antaŭe skribis: 
mi estis skribinta la leteron. La letero estis skribita de mi. Ankaŭ 
tiam ĉiuj dormis kaj la horloĝo batis la 11-an horon, post kiam 
mi skribis la leteron: kiam mi estis skribinta kaj la letero estis 
skribita. 

Ĉar mi multe korespondas kun la eksterlandaj geesperantistoj 
kaj ĉar estas al mi plej oportune skribi vespere, ankaŭ morgaŭ 
vespere mi preparos leterpaperon por skribado, kaj dum la leter-
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papero kuŝos surtable, unue mi iom pensos, kion skribi, kaj por 
tuj ekskribi mi prenos plumon. En la momento, kiam mi prenos la 
plumon, mi estos tiu, kiu baldaŭ skribos, tiu, kiu tuj skribos: mi 
estos skribonta la leteron. La letero estos skribota de mi. Mia 
patro, kiel li ĉiam kutimas post la vespermanĝo, legos sian ĵurnalon 
antaŭ ol mi skribos la leteron: kiam mi estos skribonta kaj kiam 
la letero estos skribota. 

Poste mi skribos, kaj en tiu tempo, dum mi skribos, mi estos 
tiu, kiu skribas: mi estos skribanta la leteron. La letero estos 
skribata de mi. Kaj feliĉe por mi, ke pro la malfrua vespero regos 
en mia ĉambro plena silento, ĝuste dum mi skribos la leteron: 
dum mi estos skribanta kaj la letero estos skribata. 

Fine mi demetos la plumon kaj ĉesos skribi, mi ne skribos plu. 
kaj en tiu tempo mi estos tiu, kiu ĵus skribis, tiu kiu antaŭe skribis: 
mi estos skribinta la leteron. La letero estos skribita de mi. Ankaŭ 
morgaŭ certe jam tiutempe ĉiuj miaj dormos kaj la horloĝo batos, 
se ne pli rnulte, do almenaŭ la 11-an horon, post kiam mi skribos 
la leteron: kiam mi estos skribinta kaj la letero estos skribita. 

II. Se mi antaŭe estus sciinta, kion mi hodiaŭ scias, multajn 
erarojn mi estus evitinta. Se vi hieraŭ estus min serĉinta, vi ne 
trovus min. Se mi povus, mi estus morgaŭ vojaĝonta kun vi. Se 
jam nun la plimulto de la homoj konscius, kiel grandan utilon 
povus alporti la enkonduko de Esperanto en ĉiujn lernejojn, Espe-
ranto estus venkonta jam en la plej proksima estonteco. 

III. La estinta reĝo estas eksreĝo. Multaj eksreĝoj vivas nun 
en la mondo. La estinta pastro estas ekspastro. La estinta ministro 
estas eksministro, kaj la estinta prezidanto, la prezidinto, estas 
eksprezidanto. La edzo kaj la edzino fariĝas eksedzo kaj eksedzino 
post ilia eksgeedziĝo. Neniu volas aĉeti la elmodiĝintajn, eksmo-
dajn vestojn. 

IV. Ĉiu kudrantino aŭ kudranto havas sur la meza fingro de 
sia dekstra mano la fingringon. Multaj fumantoj fumas kun la 
cigaredo en cigaredingo. Por povi skribi oni fiksas la plumon en 
plumingon. La kandelon oni fiksas en kandelingon. La mezepokaj 
kavaliroj portadis siajn glavojn en glavingoj. 

VORTOJ 

eksedzo bivši muž 
eks(ge)edziĝo rastava 

braka 
modo moda 
elmodiĝinta ono, što je 

izašlo iz mode 
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I. oportuna zgodan, prikladan 
II. konscii biti svijestan 

III. eksreĝo raskralj 
ekspastro raspop 
eksministro bivši ministar 
eksprezidanto bivši pred-

sjednik 



GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. 
Mi est a s skrib a n t a la leteron: ja sam onaj, koji pišem list 

(sada). 
Mi est a s skrib i n t a la leteron: ja sam onaj, koji je pisao list 

(prije). 
Mi est a s skrib o n t a la leteron: ja sam onaj, koji će pisati list 

(poslije). 
Mi est i s skrib a n ta la leteron: ja sam bio onaj, koji je pisao 

list (tada). 
Mi est i s skrib i n t a la leteron: ja sam bio onaj, koji bijaše pi-

sao list (još prije). 
Mi estis skrib o n t a la leteron: ja sam bio onaj, koji je imao 

pisati list (poslije). 
Mi est o s skrib a n t a la leteron: ja ću biti onaj, koji će pisati 

list (tada). 
Mi est o s skrib i n t a la leteron: ja ću biti onaj, koji je pisao 

list (još prije). 
Mi est o s skrib o n t a la leteron: ja ću biti onaj, koji će pisati 

list (poslije). 
Ovo su složena vremena sastavljena od svih mogućih kombi-

nacija glagola esti u sadašnjem, prošlom i budućem vremenu i ak-
tivnih participa sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. 

La letero est a s skrib a t a: list je (biva) pisan (sada). 
La letero est a s skrib i t a: list je napisan (prije). 
La letero est a s skrib o t a: list ima biti pisan (poslije, u buduć-

nosti). 
La letero est i s skrib a t a: list je bio pisan (tada). 
La letero est i s skrib i t a: list je bio napisan (još prije). 
La letero est i s skrib o t a: list je imao biti pisan (poslije). 
La letero est o s skrib a t a: list će biti pisan (tada). 
La letero est o s skrib i t a: list će biti napisan (još prije). 
La letero est o s skrib o t a: list će imati biti pisan (poslije). 

Ovo su složena vremena sastavljena od svih mogućih kombi-
nacija glagola esti u sadašnjem, prošlom i budućem vremenu i pa-
sivnih participa sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. 
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eksmoda ono, što pripada 
bivšoj modi, staromodan 

IV. fingringo napršnjak 
cigaredingo tuljak za ciga-

rete, „cigaršpic" 
fiksi pričvrstiti 

plumingo držalo za pero 
kandelo svijeća 
kandelingo svijećnjak 
kavaliro vitez, kavalir 
glavo mač 
glavingo korice od mača 



Prema tomu Esperanto ima ukupno 18 složenih vremena, 9 ak-
tivnih i 9 pasivnih, pomoću kojih se može najtočnije izraziti vrije-
me, kad se neka radnja dogodila. Složena vremena pokazuju vre-
menski odnos glagolske radnje označene participom prema vremenu 
označenom pomoćnim glagolom esti, pokazuju dakle, da se radnja 
označena participom događa ili se dogodila ili će se dogoditi 
upravo u vrijeme označeno glagolom esti (estas skribanta, estas 
skribata, estis skribanta, estis skribata, estos skribanta, estos skri-
bata) ili, da se dogodila ili će se dogoditi prije tog vremena (estas 
skribinta, estas skribita, estis skribinta, estis skribita, estos skribinta, 
estos skribita) ili da se dogodila ili će se dogoditi poslije tog vre-
mena (estis skribonta, estis skribota, estas skribonta, estas skribota, 
estos skribonta, estos skribota). Taj odnos vremena glagolske rad-
nje označene participom prema vremenu, koje je označeno glagolom 
esti iscrpno je prikazan za sva složena vremena u esperantskom 
tekstu ove lekcije, a grafički se može prikazati ovako: 

169 

B u d u ć n o s t 
-anta 
(-ata) 

-onta -inta 
(-ota) (ita)  

estos 

S a d a š n j o s t 
-anta 
(-ata) 

-onta -inta 
(-ota) (-ita) 

estas 

P r o š l o s t 
-anta 

(-ata) 
-onta -inta 
(ota) (-ita) 

estis 

Složena vremena upotrebljavaju se samo onda kad želimo točno 
označiti, kad se neka radnja dogodila, a inače se — osobito u obič-
nom govoru — upotrebljavaju jednostavna vremena na pr. skrib a s, 
skrib i s, skrib o s). 

2. B i l j e š k a . Sva složena vremena mogu, se zamijeniti i jednostavnim 
vremenima pomoću vremenskih priloga i veznika, kako je to prikazano u espe-
ranstkom tekstu ove lekcije, jer se tako sve vremenske finese mogu jednako 
točno izraziti, pa se tako istodobnost, ako se tu istodobnost hoće posebno na-
glasiti, izražava pomoću nun i ĝuste (na pr. „Mi est a s skrib a n t a: mi n u n 
skrib a s", „Silento regas dum mi est a s skrib a n t a : ĝ u s t e dum mi skri-
bas"), prošlost i svršenost radnje pomoću ĵus, jam, post kiam (na pr. Mi est a s 
skrib i n t a: mi ĵus skrib i s, mi j a m skrib i s", „La horloĝo batas nun, 
kiam mi e s t a s s k r i b i n t a : nun, p o s t k i a m mi skribis"), te budućnost 
ili namjeru radnje pomoću tuj, baldaŭ, antaŭ ol (na pr. „Mi est a s skribo n t a: 
mi t u j skribos, mi b a l d a ŭ skribos", „Mi prenas plumon, dum mi est a s 
skrib o n t a: a n t a ŭ ol mi skribos: a n t a ŭ ol skribi"; uz antaŭ ol, 
kako se vidi iz zadnjeg primjera, može se upotrebiti i infinitiv). 

Složena vremena treba što više izbjegavati, jer ona čine rečenicu zamrše-
nom i teškom. 

II. 3. Se mi hieraŭ est u s sci i n t a : Da sam jučer znao. 
Mi est u s morgaŭ vojaĝ o n t a : Sutra bih putovao. 

U ovim primjerima imamo kondicional prošlosti i budućnosti, 
koji se u Esperantu tvori pomoću kondicionala glagola esti i radnoga 
pridjeva određenog glagola za prošlost i budućnost. 



III. 4. Eksministro bivši ministar 
eksreĝo raskralj 
ekspastro raspop 

Prefiks eks- ima značenje: bivši. 
IV. 5. Fingringo napršnjak 

plumingo držalo za pero 
kandelingo sviječnjak 

Sufiks -ing- označuje šuplji predmet, u koji se može nešto dje-
lomično zataknuti (i to nešto u jednom komadu). 

HEJMA TASKO 

(U esperantskom prijevodu svih ovih rečenica treba upotrebiti 
složena vremena.) 

1. Namjeravam putovati u Zagreb. 2. Sada pišem svoju zadaću. 
3. Dok su jedni radili, drugi su se odmarali. 4. Mi smo izašli iz ka-
zališta upravo, kad je predstava imala biti dovršena. 5. Ova tvornica 
se gradila dvije godine, a bila je sagrađena prije Drugog svjetskog 
rata. 6. Na (al) priredbu našeg esperantskog društva bit će pozvani 
i esperantisti iz okolice. 7. Da smo više učili, više bismo znali. 
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TRIDEKA LECIONO 

I. Se, irante en la konstruaĵon de la ministerio, ne anoncinte 
nin al la pordisto, ni preterirus la pordistejon, la pordisto krius post 
ni: „He! kien vi iras?" Se oni kolere pelas iun el sia ĉambro, oni 
krias al li: „For!" Se iu sceno de teatraĵo aŭ iu punkto de koncerta 
programo estas bonege ludita, oni aprobas la ludinton kaj petante, 
ke li rekomencu tiun scenon aŭ punkton, oni krias: „Bis!" Se ni 
volas silentigi iun, ni metas la montrofingron sur la buŝon kaj diras: 
,,Ĉit!" aŭ „Sŝ!" aŭ „Ts!". Se ni volas ekirigi iun aŭ instigi iun al ia 
ago, ni diras: „Ek!" Ek! al la aŭtobuso! Ek! al la laboro! Se, enirante 
en la kazernon ni volus preterpasi la gardostaranton ĉe la enirpor-
dego, li haltigus nin per krio: „Halt!" Se ni troviĝas en malfacila 
situacio kaj bezonas urĝan helpon, ni ekkrias: „Help!" Help! mi dro-
nas! Instigante infanon al salto, ni diras: „Hop!" Por haltigi ma-
ŝinon, al la laboristo, kiu manipulas ĝin, oni krias: „Stop!" Se ni 
ekmiras, ni diras: „Ha!" Ha! kia ĉarma bildo! Ha! kiel terura sceno! 
La vivecon de sento oni esprimas per „Ho!" Ĉu vi iam rememoras 
pri mi? Ho jes! Ĉu vi deziras ion tian? Ho ne! tion mi ne deziras! 
Ho ve! li mortis! Ho ve al ni mizeraj! Se vi tion farus, ve al vi! Per 
„Aj!" oni esprimas aŭ subitan doloron aŭ grandan ĝojon. Aj! mia 
dento! Aj, Antono, ĉu tio estas vi!? Brr! kia malvarmo! Fi! kia mal-
purega korto! Fi! kia malbonkonduta knabo! Nu, bonan nokton! Nu, 
kio okazis? 

II. Grandan respekton oni esprimas per la vorto moŝto. Al la 
reĝo oni diras „Via Reĝa Moŝto", al la princo ,,Via Princa Moŝto", 
al la episkopo „Via Episkopa Moŝto" al la pastro. „Via pastra Moŝto", 
al la sinjoro „Via sinjora Moŝto", al la sinjorino „Via sinjorina Mo-
ŝto", kaj se oni ne scias, kiel titoli ian altrangulon, oni simple diras 
„Via moŝto". 

III. La homoj parolas, kantas, ridas, ploras, kaj la bestoj nur 
blekas. La blekoj de la bestoj estas tre diversaj. La hundo bojas. 
La kato miaŭas. La bovo muĝas. La koko kokerikas. La kokino klu-
kas. La birdetoj sur la arboj pepas. 

IV. Se mi tranĉis paperon tiel, ke el unu paperpeco mi faris 
du pecojn, mi distranĉis la paperon. Se ni vendis librojn ne al unu 
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sola persono, sed al diversaj personoj, ni disvendis la librojn. Post 
la vespera kurshoro la gekursanoj foriras ĉiu al sia hejmo: la ge-
kursanoj disiras. La glaso falis kaj disrompiĝis en multajn pece-
tojn. La sekretario de la klubo disdonos al la membroj novajn 
membrokartojn. La nova numero de la gazeto estas jam dissendita. 
Se ni volas iun ĉirkaŭbraki, ni unue disetendas la manojn. La 
disvastigado de Esperanto ofte postulas multajn oferojn. Jam multaj 
radiostacioj disaŭdigas programojn en Esperanto. Veninte en la 
arbaron ni disiĝis diversflanken. Post alkutimiĝo doloras disiĝo. En 
la pasinteco la montegoj kaj maroj disigis la popolojn. Blankas en 
la verda valo la disaj dometoj de la vilaĝo. Dise lumas la strataj 
lampoj en la nokto. 

V. La doktrino de la granda hinda filozofo Budho estas 
budhismo. La religia doktrino de la kristanoj estas kristanismo. La 
filozofia sistemo de la greka filozofo Platono estas platonismo. La 
doktrino de Marks estas marksismo, kaj la doktrino de Lenin — 
leninismo. La movado, kiu havas la celon organizi pacajn rilatojn 
kaj veki solidarecon inter la nacioj, estas internaciismo. La socia 
sistemo, en kiu regas la privata kapitalo, estas kapitalismo. La socia 
sistemo, en kiu la iloj de produktado apartenas al la socio, kaj estas 
do socialaj, nomiĝas socialismo. La Esperanto-movado, la penado 
disvastigi en la tuta mondo la uzadon de la lingvo Esperanto, no-
miĝas ankaŭ esperantismo. La alkoholismo estas granda malbono 
de la socio. Se vi en Esperanto demandus eksterlandan esperan-
tiston ,,Kiel vi estas?", li ne komprenus vin, ĉar tia frazo en Espe-
ranto ne estas klara; tia esprimmaniero estas kroata, ĝi estas kro-
atismo, kaj en Esperanto oni devas demandi: ,,Kiel vi fartas?" Same 
kelkfoje la germanoj emas uzi en Esperanto germanismojn, la fran-
coj francismojn ktp. sed la esperantistaro kontraŭbatalas tian 
uzadon. 

VI. La vortoj de honestulo meritas, ke oni kredu ilin: la vortoj 
de honestulo estas kredindaj. La komplezemo meritas esti laŭdata: 
la komplezemo estas laŭdinda. La malfeliĉuloj meritas kompaton: ili 
estas kompatindaj. Multaj esperantaj libroj kaj gazetoj estas tiel 
interesaj, ke ili meritas esti legataj: ili estas legindaj. La lagoj kaj 
akvofaloj de Plitvice estas tiel belaj, ke ili valoras esti vidataj: ili 
estas vidindaj. Ĉu estas al vi konataj la ridindaj aventuroj de Petrica 
Kerempuh? La pasintajn dolorojn plej bone estas forgesi: ili estas 
forgesindaj. Estas dezirinde, ke la konfliktoj inter la nacioj mala-
peru, sed bedaŭrinde ili ankoraŭ longe ekzistos. Ne estas inde 
okupiĝi pri bagateloj. 

VII. Antaŭ ol ni venkos, restas ankoraŭ multo, kion ni devas 
fari: ankoraŭ multo estas farenda. La kongreskotizon oni devas an-
taŭe pagi: ĝi estas antaŭe pagenda. Mi havas kelkajn leterojn, kiujn 
mi devas respondi: kelkajn leterojn respondendajn. La tro longajn 
vortkunmetojn oni devas eviti: ili estas evitendaj. 
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VORTOJ 

I. ministerio ministarstvo 
he! hej! 
peli tjerati 
punkto točka 
aprobi odobravati 
bis! još! 
ĉit! ŝŝ! ts! pst! (uzvik 

ušutkivanja) 
ek! hajde! (poticanje 

na nešto) 
kazerno vojarna, kasarna 
gardostaranto stražar 
halt! stoj! 
urĝa žuran, prešan 
help! upomoć! 
droni utopiti se 
hop! hop! 
manipuli baratati, rukovati 

spravom ili strojem 
stop! stop! (kad se hoće 

zaustaviti stroj) 
miri čuditi se 
ha! ah! 
terura strašan 
ho! oh!, o! 
ve! jao!, ho ve! avaj, joj! 
aj! aj!, joj!, o! 
brr! brr! (uzvik, kojim se 

izražava osjet hladnoće) 
nu nu, no 

II. respekto poštovanje 
moŝto općenita titula, kojoj 

se dodaje naziv društve-
nog ranga osobe, kojoj se 
obraćamo: via Reĝa Moŝ-
to Vaše veličanstvo, Via 
Princa Moŝto Vaša Visost, 
Via Episkopa Moŝto Vaša 
Presvijetlost, Via pastra 
Moŝto Velečasni, Via si-
njora Moŝto, Via Moŝto 
Vaše gospodstvo i t. d. 

princo knez 
episkopo biskup 
rango, rang, čin 

III. bleki (glagol, kojim se ozna-
čuju životinjski glasovi) 

boji lajati 
miaŭi mijaukati 
muĝi mukati 
kokeriki kukurijekati 
kluki kokodakati 
pepi cvrkutati 

IV. distranĉi razrezati 
disvendi rasprodati 
disiri razići se 
disrompiĝi razbiti se 
disdoni razdati, razdijeliti 
dissendi razaslati 
brako ruka (od ramena 

do lakta) 
ĉirkaŭbraki zagrliti 
disetendi ispružiti, raširiti 
vasta prostran 
disvastigi rasprostraniti 

raširiti, širiti 
oferi žrtvovati 
disaŭdigi razglasiti, davati 

emisije (radio) 
disiĝi rastaviti se, razići se, 

raštrkati se, rastati se 
disigi rastaviti 
valo dolina 
disa raštrkan 

V. doktrino nauka, naučanje, 
doktrina 

hindo Indijac 
budhismo budizam 
kristanismo kršćanstvo 
platonismo platonizam, 

filozofska nauka Plato-
nova 

marksismo marksizam  
leninismo lenjinizam 
solidara solidaran, među-

sobno ovisan, složan 
internaciismo internaciona-

lizam 
kapitalismo kapitalizam, 
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Ove riječi su u z v i c i ili interjekcije, kojima se izražavaju 
različita duševna uzbuđenja. Točno značenje ovih uzvika vidi se iz 
primjera u prednjem esperantskom tekstu. Uzvika ima u Esperantu 
mnogo veći broj, a ovdje su spomenuti samo najvažniji. 

I. 2. Via Reĝa M o ŝ t o Vaše Veličanstvo 
Via Princa M o ŝ t o Vaša Visost 
Via sinjora m o ŝ t o Vaše gospodstvo 
Via m o ŝ t o Vaše blagorođe 
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kapitalistički sustav 
esperantismo esperantizam, 

esperantski pokret 
kroatismo kroatizam, hr-

vatski način izražavanja 
germanismo germanizam, 

njemački način izražava-
nja 

VI. kredinda vjerodostojan 
laŭdinda hvalevrijedan 
kompati sažaljevati 
kompatinda sažaljenja vri-

jedan, jadan, bijedan 
leginda vrijedan da se čita 
vidinda vrijedan da se vidi 
ridinda smiješan 

aventuro pustolovina 
forgesinda vrijedan zabo-

rava 
dezirinde poželjno 
konflikto sukob 
bedaŭrinde nažalost 
inda vrijedan, dostojan 

VII. farenda ono, što se mora 
učiniti 

pagenda ono, što se mora 
platiti 

respondenda ono, na što se 
mora odgovoriti 

evitenda ono, što se mora 
izbjegavati 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. he! hej! 
for! odatle! dalje! 
bis! još! 
ĉit! 
ŝŝ! pst! (ušutkivanje) 
ts! 
ek! hajde! (poticanje na nešto) 
halt! stoj! 
help! upomoć! 
hop! hop! 
stop! stop! (kad se hoće zaustaviti stroj) 
ha! ah! 
ho! oh! o! 
ve! jao!, ho ve! avaj! joj! 
aj! aj! joj! o! 
brr! brr! 
fi! fuj! 
nu! nu! no! 



Općenitom titulom Moŝto uz naziv dotičnog društvenog ranga, 
koji je u obliku pridjeva (na pr. Via Reĝa M o ŝ t o Vaše Veličan-
stvo) izražavaju se različite titule prema društvenom rangu neke 
osobe. 

III. 3. Glagol bleki služi u Esperantu kao općeniti izraz, kojim 
se označuju glasovi životinja, pa tako na pr. ĉevalbleko znači rza-
nje, bovblekado mukanje, ,,ĉevalo blekas" — ,,Konj rže", „Tigro 
blekas" — „Tigar zavija" i t. d. No za neke životinjske glasove po-
stoje u esperantu i posebni izrazi, na pr. boji lajati, miaŭi mijau-
kati, kluki kokodakati i t. d., pa se glagol bleki upotrebljava veći-
nom samo kod onih životinjskih glasova, za koje nema posebnih 
izraza. 

IV. 4. Distranĉi r a z rezati 
disvendi r a s prodati 
Disiri r a z ići se 

Prefiks dis- odgovara hrvatskom prefiksu r a z - u smislu razlu-
čiti, razdijeliti. Od tog prefiksa izvedene riječi disa i dise ne mogu 
se na hrv. doslovno prevesti; disa znači: u međusobnom razmaku. 
raštrkan, dise: raštrkano. 

V. 5. Budhismo budizam, budistička nauka 
platonismo platonizam, nauka filozofa Platona 
marksismo marksizam 
internaciismo internacionalizam, internacionalistički pokret 
kapitalismo kapitalizam, kapitalistički društveni sistem 
alkoholismo alkoholizam, sklonost prevelikom uživanju 

alkohola 
germanismo germanizam, njemački način izražavanja 

Ovi primjeri pokazuju, da sufiks -ism ima više različitih zna-
čenja. Taj sufiks znači 1. n a u k u i l i d o k t r i n u na pr. bu-
dhismo, platonismo, marksismo), 2. p o k r e t (na pr. internaciismo, 
esperantismo), 3. s i s t e m (na pr. kapitalismo), 4. b o l e s n u 
s k l o n o s t n e č e m u (na pr. alkoholismo), 5 . n a č i n i z r a -
ž a v a n j a (na pr. germanismo) i sl. 

6. B i l j e š k a . U esperantu ima korijena riječi, koji se svršavaju na -ism, 
pa prema tomu te riječi nisu stvorene pomoću sufiksa -ism, na pr. pesimismo, 
egoismo, faŝismo. No iako u tim riječima -ism- nije sufiks, nego samo dio ko-
rijena riječi, ipak se on može zamijeniti sufiksom -ist-, pa tako dobijemo riječi 
pesimisto, egoisto, faŝisto i t d. 

VI. 7. Laŭdinda hvalevrijedan 
kredinda vjerodostojan 
vidinda vrijedan viđenja 
forgesinda vrijedan zaborava 

Sufiks -ind znači v r i j e d a n , d o s t o j a n n e č e g a . Isto 
to značenje ima taj sufiks i samostalno upotrebljen: inda vrijedan, 
dostojan, inde vrijedno. 
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VII. 8. Farenda ono, što se mora učiniti 
pagenda ono, što se mora platiti 
respondenda ono, na što se mora odgovoriti 

Sufiksom -end- se izriče, da se mora učiniti, da mora biti uči-
njeno ono, što je označeno u korijenu riječi. Riječi stvorene pomoću 
tog sufiksa većinom se ne mogu na hrv. doslovno prevesti, te se 
moraju opisati (na pr. „Tio estas pagenda" — „to se mora platiti, 
to mora biti plaćeno"). 

HEJMA TASKO 

1. Ah, kako je ovdje lijepa priroda! 2. O lijepa, o draga, o slatka 
slobodo! 3. Jao, sve je propalo! 4. Mnoga esperantska društva su se 
poslije prvog (komenca) oduševljenja raspala. 5. Svaka knjiga nije 
vrijedna da se čita. 6. Nemoj biti smiješan. 7. Ne mogu vam, na-
žalost, reći nešto novo. 8. Ono, što se mora učiniti (upotrebiti sufiks 
-end) nije ni (eĉ ne) teško. 
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TRIDEKUNUA LECIONO 

I. Inkon oni tenas en inkboteleto aŭ inkujo. Monon oni tenas en 
monsaketo aŭ monujo. Salon oni tenas en salvazeto aŭ salujo. Taba-
kon oni portas en tabakskatoleto aŭ tabakujo, kaj cigaredojn en ci-
garedskatoleto aŭ cigaredujo. La cindron de la fumataj cigaredoj 
oni deskuas en cindropelveton aŭ cindrujon. Alumetojn oni tenas 
en alumetskatoleto aŭ alumetujo. La skribilojn (plumojn, plumin-
gojn, krajonojn) la lernantoj tenas en skribilskatoleto aŭ skribilujo 
Oni lavas sin en lavpelvo aŭ lavujo kaj oni baniĝas en bankuvo aŭ 
banujo, kiu troviĝas en banĉambro aŭ banejo. Diversajn aĵojn oni 
tenas en diversaj ujoj. 

La pomoj kreskas sur pomarbo aŭ pomujo, la piroj sur pirarbo 
aŭ pirujo, la ĉerizoj sur ĉerizarbo aŭ ĉerizujo, la prunoj sur prunarbo 
aŭ prunujo, la citronoj sur citronarbo aŭ citronujo, la oranĝoj sur 
oranĝarbo aŭ oranĝujo. La arboj, kiuj donas fruktojn, estas fruktarboj. 
La vinberoj kreskas sur vinberarbeto aŭ vinberujo en la vinberĝar-
deno aŭ vinberejo. La rozoj floras sur rozarbeto aŭ rozujo. 

En Eŭropo kaj Azio kaj en kelkaj plej "malnovaj landoj de 
Afriko la popolo plej ofte donis la nomon al sia lando: la lando, 
en kiu vivas la francoj, estas Francujo, la lando, en kiu loĝas la 
angloj — Anglujo, la lando de la kroatoj — Kroatujo, de la bulga-
roj — Bulgarujo, de la serboj — Serbujo, de la slovenoj — Slo-
venujo, de la makedonoj — Makedonujo, de la poloj — Polujo, de 
la ĉeĥoj — Ĉeĥujo, de la slovakoj — Slovakujo (la komuna ŝtato 
de la ĉeĥoj kaj slovakoj estas Ĉeĥoslovakio), de la rusoj — Rusujo, 
de la hungaroj — Hungarujo, de la rumanoj — Rumanujo, de la 
germanoj — Germanujo, de la italoj — Italujo, de la ĉinoj — 
Ĉinujo, de la japanoj — Japanujo, de la svisoj — Svisujo, de la 
hindoj — Hindujo, de la hispanoj — Hispanujo, de la svedoj — 
Svedujo, de la turkoj — Turkujo, de la abisenoj — Abisenujo. La 
Esperanto-mondo estas Esperantujo. 

La loĝanto de Francujo estas francujano. Ne ĉiu francujano estas 
franco. Ne ĉiu rusujano estas ruso. 

Anstataŭ Danujo, Polujo, Svisujo, Svedujo, ktp. oni ofte parolas 
Danlando, Pollando, Svislando, Svedlando ktp. Same tiel oni diras 
Finnlando (la lando de finnoj). 
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La lando posedata kaj loĝata de iu popolo estas ĝia hejmlando 
aŭ patrolando aŭ patrujo. La lando, en kiu regas reĝo, estas reĝlando, 
kaj la lando, en kiu regas princo — princlando. 

En iuj eŭropaj landoj la lando donis la nomon al siaj loĝantoj, 
kaj tiel en Islando loĝas islandanoj, en Irlando — irlandanoj, en 
Nederlando — nederlandanoj. 

En Ameriko, Aŭstralio kaj la pli granda parto de Afriko (tiu 
parto de Afriko, kiun la eŭropanoj malkovris nur en la nova epoko) 
ĉiu lando donas la nomon al siaj loĝantoj, kaj tiel oni diras, ke en 
Argentino loĝas argentinanoj, en Bolivio — bolivianoj, en Brazilo 
— brazilanoj, en Kanado — kanadanoj, en Peruo — peruanoj, en 
Usono (mallongigo laŭ la angla: United States Of North-America = 
Unuigitaj ŝtatoj de Norda Ameriko) — usonanoj, en Aŭstralio — 
aŭstralianoj, en Novzelando — novzelandanoj, en Maroko — Maro-
kanoj, en Nigerio — nigerianoj. 

II. Anstataŭ Germanujo, Francujo, Anglujo, Hispanujo ktp. 
oni diras ankaŭ Germanio, Francio, Anglio, Hispanio ktp., anstataŭ 
patrujo oni diras ankaŭ patrio. En Sovjet-Unio aŭ Sovjetio krom la 
rusoj, blankrusoj kaj ukrajnoj vivas ankaŭ multaj aliaj nacioj. 

Nia ŝtato nomiĝas Federacia Popola Respubliko Jugoslavio kaj 
ĝi konsistas el ses popolaj respublikoj: Serbio, Kroatio, Slovenio, 
Makedonio, Montenegro kaj Bosnio kaj Hercegovino, kaj en ĝi loĝas 
la jenaj nacioj: serboj, kroatoj, slovenoj, makedonoj kaj montenegra-
noj. La opaj partoj de la popolaj respublikoj havas la historiajn 
nomojn, kaj tiel ekz. la Popola Respubliko Kroatio havas provincojn 
Slavonio, Istrio, Dalmatio kaj la provincoj de la Popola Respubliko 
Serbio estas ekz. Vojevodio, Kosmeto (Kosovo-Metohio), Ŝumadio, 
Maĉvo ktp. Ĉiu popola respubliko dividiĝas en distriktojn, kiujn 
administras la distriktaj popolaj komitatoj kaj en urboj, kiujn admi-
nistras la urbaj popolaj komitatoj. 

III. Se ni amas aŭ simpatias ilin aŭ se ni volas al ili montri, ke 
ili estas al ni karaj, oni diras al Petro — Peĉjo, al Paŭlo—Paŭĉjo, 
al Johano — Joĉjo, al Jozefo — Jozefĉjo aŭ Joĉjo, al Nikolao — 
Nikolĉjo, Nikĉjo aŭ Niĉjo, al la patro oni diras paĉjo, al la frato — 
fraĉjo, al la onklo — oĉjo, al la filo — fiĉjo. 

Same oni diras al Maria aŭ Margareta — Manjo, al Sofia — 
Sonjo, al Elizabeta — Elinjo, al Anna — Anjo, al la patrino — panjo, 
al la fratino — franjo, al la onklino — onjo, al la filino — finjo aŭ 
filnjo. 

IV. Se nia kalkulo ne estas tute preciza, sed nur proksima al 
precizeco, ni diras, ke la kalkulo estas proksimuma. Multajn espri-
mojn oni povas en alian lingvon nur proksimume traduki. Kiu ne 
estas sufiĉe varme vestita, tiu povas facile malsaniĝi de malvarmo: 
tiu povas facile malvarmumi. Oni povas per akvo plenigi glason, 
per homoj plenigi ĉambron, sed la deziron, devon aŭ ordonon oni 
plenumas. Malgranda administra teritorio de urbo aŭ vilaĝo kaj 
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ĉiuspeca societo bazita sur komuneco de la vivo kaj interesoj de la 
homoj nomiĝas komunumo. Kiu elmetas sian korpon al la radioj de 
la suno, tiu sunumas sin. Ĉiutage malfermu la fenestrojn de via 
loĝejo, por ke eniru en la ĉambrojn freŝa aero: ĉiutage aerumu la 
loĝejon! Ne valoras turmenti sian cerbon pri bagateloj: ne valoras 
cerbumi pri bagateloj. Se ni volas scii, kian guston havas la manĝo, 
ni gustumas ĝin. Se iu demandas nin pri io, ni respondas, kaj pro 
tio, kion ni faris malbonan al la aliaj homoj, ni ofte devas je ilia 
postulo fari al ili kalkulon: ni devas al ili respondumi. Ĉiu homo 
respondumas nur pri siaj propraj agoj. La redakcio de la gazeto ne 
respondumas pri la artikoloj, kiujn iliaj aŭtoroj subskribis. Ĉirkaŭ 
la kolo ni portas kolumon. La malsupra flanko de nia piedo, per kiu 
ni tuŝas la teron irante aŭ starante, nomiĝas plando, kaj la malan-
taŭa parto de la plando estas kalkano. La ŝuo havas plandumom kaj 
kalkanumon. La knabinoj ŝatas porti la ŝuojn kun altaj kalkanumoj. 
En la antikvaj tempoj oni mortigadis la mortpunitajn homojn ankaŭ 
tiamaniere, ke oni pendigis ilin sur krucon: ke oni krucumis ilin. 

Se ni nur volas rapide trarigardi libron, ni turnas la foliojn de 
la libro: ni foliumas la libron, ni folias la libron. Pri la ŝoseo, kiu 
konstante kurbiĝas jen dekstren jen maldekstren, kiel serpento, ni 
diras, ke ĝi serpentumas, ke ĝi serpentas. Tute pure ni povas lavi 
nin nur, se komence de la lavado ni bone ŝmiras nin per sapo: se ni 
bone sapumas nin, se ni bone sapas nin. La kafon oni devas suker-
umi: sukeri. 

ujo posuda, kutija 
pomo jabuka 
pomujo jabuka (stablo) 
piro kruška 
pirujo kruška (stablo) 
ĉerizo trešnja 
ĉerizujo trešnja (stablo) 
pruno šljiva 
prunujo šljiva (stablo) 
citrono limun 
citronujo limunovo stablo 
oranĝo naranča 
oranĝujo narančino stablo 
fruktarbo voćka 
bero bobica, zrno 

(mekog ploda) 
vinbero grožđe 
vinberujo trs, vinova loza 
rozujo ružin grm 
Francujo Francuska 
anglo Englez 

I. Inko tinta 
botelo boca 
inkujo tintarnica 
sako vreća 
monujo novčarka 
salo sol 
salujo soljenka 
tabako duhan 
skatolo kutija 
tabakujo doza za duhan 
cigaredujo doza za cigarete 
cindro pepeo 
pelvo zdjela 
cindrujo pepeljnjača, 

pepeljara 
alumetujo kutijica za žigice 
skribilujo pernica 
lavi prati, umivati 
lavujo lavor 
kuvo kaca, kada 
banujo kada za kupanje 

179 

VORTOJ 



Anglujo Engleska 
Kroatujo Hrvatska 
bulgaro Bugarin 
Bulgarujo Bugarska 
serbo Srbin 
Serbujo Srbija 
Slovenujo Slovenija 
Makedonujo Makedonija 
polo Poljak 
Polujo Poljska 
ĉeĥo Čeh 
Ĉeĥujo Češka 
Slovakujo Slovačka 
Ĉeĥoslovakio Čehoslovačka 
Rusujo Rusija 
hungaro Madžar 
Hungarujo Madžarska 
rumano Rumunj 
Rumanujo Rumunjska 
Germanujo Njemačka 
italo Talijan 
Italujo Italija 
ĉino Kinez 
Ĉinujo Kina 
japano Japanac 
Japanujo Japan 
sviso Švicarac 
Svisujo Švicarska 
Hindujo Indija 
hispano Španjolac  
Hispanujo Španjolska 
svedo Švedanin 
Svedujo Švedska 
turko Turčin 
Turkujo Turska 
abiseno Abesinac 
Abisenujo Abesinija 
Esperantujo esperantski 

svijet 
dano Danac 
Danujo Danska 
finno Finac 
Finnlando Finska 
hejmlando domovina 
patrujo domovina 
reĝlando kraljevina 
princlando kneževina 
Irlando Irska 

Nederlando Nizozemska 
Usono USA, Sjedinjene 

države Sjev. Amerike 
II. Sovjet-Unio = Sovjetio 

Sovjetski Savez 
blankruso Bjelorus 
ukrajno Ukrajinac 
respubliko republika 
Montenegro Crna Gora 
provinco pokrajina 
Vojevodio Vojvodina 
distrikto kotar 

III. Peĉjo Perica 
Paŭĉjo Pavlica, Pavle 
Johano Ivan 
Joĉjo Ivica 
Jozefo Josip 
Jozefĉjo Joso, Josica 
Nikolĉjo, Nikĉjo, Niĉjo 

Nikica 
paĉjo tata, tatica 
fraĉjo braco 
oĉjo ujo 
fiĉjo sinko 
Manjo Marica 
Sonjo Sonja 
Elinjo Lizica 
Anna Ana  
Anjo Anica 
panjo mama, mamica 
franjo seka, sestrica 
onjo tetica 
finjo, filnjo kćerka 

IV. preciza točan 
proksimuma približan 
malvarmumi nahladiti se 
plenumi ispuniti, izvršiti 
teritorio područje, teritorij 
bazo baza, podloga, osnova 
komunumo općina, 

zajednica 
radio zraka (svjetlosti) 
sunumi sunčati se 
aerumi zračiti 
turmenti mučiti 
cerbumi mozgati 
gusto tek, okus, ukus 
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gustumi kušati, okusiti 
respondumi odgovarati 

(za nešto) 
redakcio uredništvo 
artikolo članak (u novina-

ma); član (u gramatici, 
na pr. član la) 

kolo vrat 
kolumo ovratnik 
plando taban 
kalkano peta 
plandumo potplat 

kalkanumo peta na cipeli 
kruco križ 
krucumi raspeti 
foliumi listati (knjigu) 
kurba kriv, svinut 
serpento zmija 
serpentumi vijugati 
ŝmiri mazati, namazati 
sapo sapun 
sapumi sapunati 
sukerumi šećeriti, sladiti 

Iz gornjih primjera vidimo, da sufiks -uj- ima tri značenja: 
a) p o s u d a , k u t i j a ili drugi predmet, u kojem se nešto drži 
(inkujo tintarnica, alumetujo kutija za šibice, monujo novčarka), 
b) s t a b 1 o uz korijene riječi, koje znače neki plod ili cvijet 
(pomujo stablo jabuke, rozujo ružin grm), c) z e m l j u nekog na-
roda u Evropi, Aziji i onim starim zemljama Afrike, koje su nam 
poznate od najstarijih vremena (Germanujo Njemačka, Francujo 
Francuska, Ĉinujo Kina). 

Sufiks -uj- samostalno upotrebljen ima samo prvo od navedena 
tri značenja, pa prema tomu ujo znači: posuda, kutija. 

Pomujo = pomarbo 
ĉerizujo = ĉerizarbo 

Danujo = Danlando 
Svisujo = Svislando 
patrujo = patrolando 

Sufiks -uj- se u značenju stabla često zamenjuje s -arbo, a u 
značenju zemlje s -lando, kako to pokazuju gornji primjeri. 

Islando Island 
Argentino Argentina 
Usono Sjedinjene 

Američke Države 
Maroko Maroko 

islandano Islandanin 
argentinano Argentinac 
usonano stanovnik USA 

marokano Marokanac 

Dok u primjerima, u kojima se sufiks -uj- upotrebljava u zna-
čenju zemlje (a to vrijedi za većinu zemalja Evrope, Azije i od 
davnine poznatih dijelova Afrike) n a r o d d a j e i m e s v o j o j 
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I. 1. 
Inkujo tintarnica 
alumetujo kutijica 

za šibice 
monujo novčarka 

pomujo jabuka (stablo) 
pirujo kruška (stablo) 

rozujo ružin grm 

Germanujo Njemačka 
Francujo Francuska 

Ĉinujo Kina 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 



z e m l j i (na pr. anglo-Anglujo), dotle u nekim rijetkim evropskim 
zemljama (kao na pr. Islando, Irlando) i u svim zemljama Amerike, 
Australije i u onim dijelovima Afrike, koje su Evropljani tek u 
novije doba otkrili, z e m l j a d a j e i m e s v o j i m s t a n o v -
n i c i m a, kako se vidi iz gornjih primjera. 

II. 3. Germanujo = Germanio 
Anglujo = Anglio 
Hispanujo = Hispanio 
patrujo = patrio 

U novije vrijeme mnogi esperantisti upotrebljavaju mjesto su-
fiksa -uj- za oznaku zemalja sufiks -i-, koji nije službeno prihvaćen 
od Esperantske akademije. Taj neslužbeni sufiks -i- se osobito mno-
go upotrebljava za oznaku zemalja, koje nastavaju razni narodi  
na pr. Jugoslavio, Sovjetio, Ĉeĥoslovakio i t. d. 

Imenima pokrajina se jednostavno dodaje nastavak -o (Herce-
govino, Slavonio i t. d.) ili se ona pišu nepromijenjeno, onako kao 
u narodnom jeziku dotične zemlje. 

III. 4. Petro Petar 
Johano Ivan 
Nikolao Nikola 
patro otac 
frato brat 

Peĉjo Perica 
Joĉjo Ivica 
Nikolĉjo = Nikĉjo = Niĉjo Nikica 
paĉjo tata, tatica 
fraĉjo braco 

Dodavanjem sufiksa -ĉj- iza drugog, trećeg, četvrtog ili petog 
slova muškog imena tvore se m u š k a i m e n a od m i l j a 
(Peĉjo Perica), a istim sufiksom tvore se i rodbinski nazivi od milja 
(paĉjo tatica). 

5. Maria Marija 
Sofia Sofija 
patrino majka 
fratino sestra 

Manjo Marica 
Sonjo Sonja 
panjo mama, mamica 
franjo seka, sestrica 

Na isti način, kao kod muških imena pomoću sufiksa -ĉj-, tvore 
se pomoću sufiksa -nj- ž e n s k a i m e n a od m i l j a i ženski 
rodbinski nazivi od milja. 

Ženska vlastita imena se od muških mogu tvoriti sufiksom -in-
(na pr. Paŭlo Pavao, Paŭlino Pavica), ali se danas u Esperantu ve-
ćinom tvore nastavkom -a (na pr. Paŭla, Maria, Elizabeta), što odgo-
vara internacionalnom obliku ženskih imena, koji postoji u mno-
gim narodnim jezicima, pa i u hrvatskom. 

IV. 6. proksima bliz 
plena pun, plenigi 

napuniti 

proksimuma približan 
plenumi ispuniti, izvršiti 
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HEJMA TASKO 

1. U mojoj tintarnici nema (,,ima" ili „nema" prevodi se gla-
golom esti ili troviĝi) ništa tinte. 2. U našem vrtu su dvije jabuke 
i jedna stara kruška. 3. Godine 1950. bio je univerzalni esperantski 
kongres u Francuskoj. 4. Iseljenik nikad ne zaboravlja svoju staru 
domovinu. 5. Mnogi Kanađani potječu (deveni) iz Irske. 6. Dalma-
cija je najjužnija hrvatska pokrajina. 7. Kad je nastala noć, Ivica 
i Marica bili su usred velike šume. 8. Naša knjižnica ima približno 
sto knjiga. 9. Malo koristi od knjige ima onaj, koji je ne čita, nego 
samo lista. 
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aero zrak 
respondi odgovarati 

(na pitanje) 
kolo vrat 

aerumi zračiti (na pr. sobu) 
respondumi odgovarati (za nešto) 

kolumo ovratnik 

Sufiks -um- nema određenog značenja, a upotrebljava se, kad 
treba označiti neki pojam, koji je u vezi s korijenom riječi, ali se 
nijednim drugim afiksom ne može točnije izraziti. 

Budući da taj sufiks nema određenog značenja, mora se zna-
čenje svake nove riječi, stvorene pomoću tog sufiksa, posebno na-
učiti, kao da se radi o novom korijenu. 

Serpentumi = serpenti vijugati 
sapumi = sapi sapunati 
sukerumi = sukeri sećeriti, sladiti 

U početku se sufiks -um- upotrebljavao više nego danas, no 
praksa je s vremenom pokazala, da se kod glagola taj sufiks može 
često ispustiti, kad je glagol i bez njega jasan, kao što se vidi u 
gornjim primjerima. 



TRIDEKDUA LECIONO 

I. Sur ĉi tiu tabulo antaŭ ni troviĝas kelkaj skribitaj vortoj: 
sur la tabulo troviĝas kelkaj skribitaj vortoj. Ĉi tiu krajono, kiun 
mi montras al vi, estas ruĝa: la krajono estas ruĝa. Mi petas trans-
doni tiujn taskojn, kiujn mi lastfoje taskis al vi: mi petas transdoni 
la taskojn. Mi elprenas ion el mia teko kaj mi montras ĝin al vi: jen 
libro. Bonvolu preni tiun libron, kiun vi pruntis al mi: bonvolu la 
libron. 

Ni laboras per niaj manoj: ni laboras per la manoj. De tro forta 
lumo gardu viajn okulojn: gardu la okulojn. Levu vian kapon: levu 
la kapon. Mi devas lavi miajn harojn: mi devas lavi la harojn. Kiu 
etendas siajn fingrojn en fajron, kiu etendas la fingrojn en fajron, 
tiu certe bruligos ilin. Salutante ni levas nian ĉapelon: ni levas la 
ĉapelon. Antaŭ ol eniri en la salonegon,1 forlasu vian mantelon en 
la vestejo: forlasu la mantelon en la vestejo. 

Ĉiu tago daŭras dudekkvar horojn: la tago daŭras dudekkvar 
horojn. Ĉiu maro estas salgusta: la maro estas salgusta. Ĉiu honesta 
laboro kondukas al honoro: la honesta laboro kondukas al honoro. 
Ĉiuj hundoj estas fidelaj bestoj: la hundoj estas fidelaj bestoj. 

Ĉiuj arboj printempe floras: la arboj printempe floras. 
Se mia amiko havas plurajn fratojn, kaj mi ekvidas unu el ili, 

mi diras: jen frato de mia amiko, aŭ: jen unu el la fratoj de mia 
amiko. Se mia amiko havas nur unu fraton, solan fraton, ekvidante 
lian fraton mi diras: jen la frato de mia amiko. Nur unu suno kaj 
nur unu luno prilumas nian teron, kaj ankaŭ nia tero estas por ni 
nur unu: la suno kaj la luno prilumas la teron. 

La satulo ne kredas al la malsatulo: la sata ne kredas al la 
malsata. La fortaj helpu al la malfortaj. Ni laboras racie, se ni en 
nia laboro ĉiam apartigas la gravan de la malgrava. 

Ĉu estas hejme viaj samfamilianoj: ĉu estas hejme la viaj? Tiu 
ĉi estas mia ĉapelo kaj tiu estas la via. Kioma horo estas? La tria 
horo: la tria. Hodiaŭ estas la sepa tago de februaro: la sepa de 

1 Salonego: dvorana 
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februaro. Amu unu la alian. La popoloj ne komprenas unuj la aliajn. 
Ne estu fremdaj unuj al la aliaj. Esperanto havas ankoraŭ kelkajn 
gravajn afiksojn krom la menciitaj. 

Tiaj homoj, kia estis la greka filozofo Sokrato, estas malmultaj: 
la Sokratoj estas malmultaj. La nederlanda ĉefurbo Amsterdamo 
kun siaj multaj kanaloj anstataŭ stratoj similas al Venecio: Amster-
damo estas la Venecio de la Nordo. 

Turistojn de la tuta mondo allogas la brila Parizo. Sub la mon-
tego Medvednica etendiĝas la kroata ĉefurbo, kiun la kroatoj nomas: 
la blanka Zagreb. La problemon de la internacia lingvo definitive 
solvis la genia Zamenhof. La belegan reĝan kastelon Versajlo apud 
Parizo konstruigis Ludoviko la Dekkvara. La plej fama makedona 
reĝo estis Aleksandro la Granda. Agrable estas ŝipveturi sur la blua 
Danubo. Inter la araba duoninsulo kaj Afriko troviĝas la Ruĝa Maro. 
La monto Blanka (franclingve: Mont Blanc) estas la plej alta monto 
en Eŭropo. 

La mahometanoj kredas la instruojn de la profeto Mahometo. 
La rivero Ganges estas de la neklera hinda popolo konsiderata kiel 
sankta rivero. La reĝo Salomono konstruigis belegan templon. 

La hirundoj anoncas la alvenon de printempo. La malfermo de 
la kongreso okazos en la salonego de la universitato. Mi ne povos 
resti ĝis la fino de la programo. Ni multe perdos pro la foriro de 
nia fervora membro. 

Julio estas la plej varma monato. Azio estas la plej granda kon-
tinento. Dubrovnik estas unu el la plej belaj urboj en Kroatujo. 

II. Nilo estas la ĉefa rivero de Egiptujo. La antikvaj grekoj kre-
dis, ke sur Olimpo (la plej alta greka montego) loĝas dioj. Petro kaj 
Johano estas amikoj. La ĉefurbo de Germanujo estas Berlino. Inter 
Eŭropo kaj Afriko troviĝas Mediteraneo. La ĉefaj kristanaj festo-
tagoj estas Kristnasko, Pasko kaj Pentekosto. 

La nuna redaktoro de la revuo „Esperanto" estas sinjoro Hans 
Jakob, la konata svisa esperantisto. Unu el la plej aktivaj nuntempaj 
esperantistinoj estas sinjorino Julia Isbrucker, la nederlanda espe-
rantistino, kiu estas unu el la ĉefaj funkciuloj de la esperantista or-
ganizo la Universala Ligo kun sidejo en Hago (en Nederlando). La 
esperantistan asocion SAT fondis kamarado Lanti. La aŭtoro de 
Esperanto estis doktoro L. L. Zamenhof. Unu el la plej gravaj pro-
pagandistoj de Esperanto antaŭ la unua mondmilito estis profesoro 
Theophile Cart (legu: Teofil Kar). La plej granda preĝejo en Romo 
estas la katedralo de Sankta Petro. 

Samideano, kie troviĝas la kongresa oficejo? Estimata sinjoro, 
kara amiko, mi skribas al vi kelkajn vortojn. Kamaradoj, lernu Espe-
ranton! Bonvolu, fraŭlino, sidiĝi sur mia loko. Ho koro, ripozi vi 
neniam volas! 

Vitro estas rompebla kaj travidebla. Lakto estas pli nutra ol 
vino. Fero estas metalo. Drinkado estas danĝera pasio. Malfeliĉo ofte 
kunigas la homojn. Amo estas la plej bela homa sento. 
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Ĉiu medalo du flankojn posedas. En ĉiu aĝo devas kreski la 
saĝo. Ĉiuj loĝantoj de nia urbo scias, kio estas Esperanto. Surda estas 
nur tiu, kiu ne povas aŭdi per ambaŭ oreloj. Kies panon oni man-
ĝas ties agojn oni laŭdas. En nia biblioteko troviĝas multe da libroj 
netralegitaj. 

Pri mia aĵo mi libere disponas. Ŝparu vian monon! Ne iru al 
fremda anaro kun via regularo. El lia mano ĉiu monero elglitas. 
Ŝia lango — ŝia malamiko. Nia lando estas bela kaj riĉa. Niajn p l e j 
belajn jarojn ni pasigis en la lernejo. 

Pli bone estas ŝviti ol tremi. Pli facile estas regi ol agi. 
En printempo estas agrable promeni en la naturo. En somero 

ni ŝatas vojaĝi. Januaro estas la unua monato en la jaro. Hodiaŭ 
estas ĵaŭdo. Ĉiutage, kiam venas vespero, mi eliras por iom promeni. 
Jam sonis noktomezo, kiam mi finis mian laboron. La sekvan kurs-
horon ni havos lundon. Mi venos al vi mardon. L a pasintan diman-
ĉon mi estis en Zagreb. L a sekvontan merkredon mi denove ne 
estos hejme. 

Homo lernas la tutan vivon. Se okulo ne atentas, dorso eksen-
tas. Famo laŭte krias, ĉiuj ekscias. Por malfrua gasto restas nur osto, 
Sata stomako ne lernas volonte. Mizero instruas. 

V O R T O J 

templo hram 
hirundo lastavica 
fervora revan 

II. Mediteraneo Sredozemno 
more 

revuo revija, smotra, časopis 
fondi utemeljiti, osnovati 
Romo Rim 
katedralo katedrala 
pasio strast 
surda gluh 
ŝviti znojiti se 
tremi drhtati 
osto kost 
volonte rado, dragovoljno 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Jen tiu libro, kiun vi pruntis al mi: jen la libro. 
Evo te knjige, koju ste mi posudili: evo knjige. 

U gornjem primjeru član la zamenjuje pokaznu zamjenicu t a j, 
t a, t o, pa prema tomu naznačuje, da se radi o poznatoj stvari. 

I. racio razum; racia razuman, 
racionalan 

mencii spomenuti 
greko Grk 
logi mamiti, allogi privlačiti 
definitiva konačan 
genio genij, veleum 
kastelo dvorac, dvor 
Ludoviko Ljudevit 
famo glas, glasina, slava; 

fama glasovit 
Danubo Dunav 
profeto prorok 
konsideri uzeti u obzir, 

smatrati 
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2. Ni laboras per niaj manoj: ni laboras per l a manoj. 
Radimo svojim rukama: radimo rukama. 

U ovom primjeru član la zamjenjuje posvojnu zamjenicu (mia, 
via, lia, ŝia, ĝia, nia, ilia, sia). 

3. Ĉ i u maro estas salgusta: l a maro estas salgusta. 
Svako more je slano: more je slano. 

Ĉ i u j arboj printempe floras; l a arboj printempe floras. 
Sva drveta u proljeće cvjetaju: drveće u proljeće cvjeta. 

U ovim primjerima član la zamjenjuje zamjenicu s v a k i, s v a-
k a, s v a k o , pa prema tomu naznačuje, da se o nekoj stvari go-
vori općenito. 

4. B i l j e š k a . U gornjim primjerima, u kojima član la zamjenjuje za-
mjenicu svaki, svaka, svako, ako je imenica, pred kojom se član nalazi, u jed-
nini (kao u prvom, primjeru: maro), član la naznačuje stvar ili osobu ne poje-
dinačno, ne individualno, nego kao predstavnika cijele vrste, cijele kategorije, 
kojoj ta stvar ili osoba pripada, a ako je imenica, pred kojom stoji član, u 
množini (kao u drugom primjeru: arboj), član la naznačuje sve stvari iste vrste 
ili sve osobe iste kategorije kao cjelinu. 

5. Jen s o l a frato de mia amiko: 
Jen l a frato de mia amiko. 
Evo jedinog brata mojeg prijatelja. 

U ovom primjeru član la zamjenjuje pridjev sola, pa prema 
tomu naznačuje, da je stvar ili osoba, koja je označena imenicom, 
jedina ili jedinstvena u svojoj vrsti (zato se kaže i la suno, la 
tero, la ĉielo i t. d.). 

6. S a t u l o ne kredas al m a l s a t u lo: 
La sata ne kredas al la m a l s a t a. 
Sit gladnom ne vjeruje. 

Ovdje član la stoji u slučaju, kaj je pridjev upotrebljen kao 
imenica. 

7. Ĉu estas hejme viaj s a m f a m i l i a n o j: 
Ĉu estas hejme la viaj? 
Jesu li kod kuće članovi tvoje (vaše) obitelji: jesu li kod kuće 

tvoji (vaši)? 

U ovom primjeru član la stoji mjesto ispuštene imenice (mje-
sto imenice samfamilianoj), pa prema tomu naznačuje, da je ispu-
štena imenica. 

8. Tiaj homoj, kiel Sokrat, estas malmultaj: l a 
S o k r a t o j estas malmultaj. 
Takvih ljudi, kao Sokrat, ima malo: Sokrata ima malo. 

U ovom primjeru član la stoji uz vlastito ime (Sokrat), koje 
je upotrebljeno u smislu općenite imenice. 
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9. La brila Parizo sjajni Pariz, l a genia Zamenhof genijalni 
Zamenhof, Ludoviko l a dekkvara Ljudevit četrnaesti, l a Ruĝa 
Maro Crveno more. 

U prva tri primjera je član la upotrebljen zato, jer se uz 
vlastita imena (Parizo, Zamenhof, Ludoviko) nalazi pridjev, koji ih 
pobliže označuje. 

Četvrti primjer (la Ruĝa Maro) pokazuje, da se u nazivima 
mora (a to vrijedi i za nazive rijeka, gora i sl.), kad uz imenicu 
more (odnosno uz imenicu rijeka, brdo i t. d.) stoji neki općeniti 
pridjev (ruĝa, blua, granda i t. d.), upotrebljava član. 

10. L a profeto Mahometo prorok Muhamed l a rivero Gan-
ges rijeka Ganges, l a reĝo Salomono kralj Salamun. 

U ovim primjerima je član la upotrebljen zato, jer se pred 
vlastitim imenima nalazi općenita imenica (profeto, rivero, reĝo). 

11. La hirundoj anoncas la alvenon de printempo. Lastavice 
najavljuju dolazak proljeća. 

U ovom primjeru stoji član la pred glagolskom imenicom 
(alveno), koja je pobliže određena drugom imenicom, uz koju stoji 
prijedlog de (de printempo), a ta druga imenica je subjekt gla-
golske radnje izražene u glagolskoj imenici. 

12. Julio estas l a plej varma monato. 
Srpanj je najtopliji mjesec. 

U ovom primjeru je član la upotrebljen u superlativu pridjeva 
(vidi opširnije o tom u 14. lekciji, gram. razj. br. 5). 

13. B i l j e š k a . Član la se može upotrebiti i ako to traži blagoglasje 
(eufonija) na pr. pro l a profesiaj aferoj radi profesionalnih poslova, pri l a 
printempa modo o proljetnoj modi (bez člana l a bi ovi izrazi zbog ponavlja-
nja glasovnih grupa pro - pro i pri - pri previše tvrdo zvučili). 

II. 14. Nilo estas la ĉefa rivero de E g i p t u j o. Nil je glavna 
rijeka Egipta. 

Petro kaj Johano estas amikoj. Petar i Ivan su prija-
telji. 

Član la se ne upotrebljava pred vlastitim imenima (imenima 
osoba, zemalja, gradova, mora, rijeka, brda, blagdana, na pr. Nilo, 
Berlino, Johano, i t. d.). Iznimke od ovog pravila su navedene gore 
pod točkama 8., 9. i 10. 

15. La redaktoro de „Esperanto" estas s i n j o r o Hans Jakob. 
Urednik „Esperanta" je gospodin Hans Jakob. 

La asocion S. A. T. fondis k a m a r a d o Lanti. Organizaciju 
SAT je utemeljio drug Lanti. 

La aŭtoro de Esperanto estis d o k t o r o L. L. Zamenhof. 
Autor Esperanta bio je doktor L. L. Zamenhof. 

Član la se ne upotrebljava pred naslovima, titulama, kao na pr. 
sinjoro, kamarado, doktoro, profesoro, samideano i t. d. kao ni pred 
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riječju sankta (u religioznom smislu u nazivima svetaca, na pr. 
sankta Petro). No ako se uz titulu nalazi pridjev (na pr. la g e n i a 
doktoro Zamenhof), onda se član la upotrebljava. 

16. S a m i d e a n o kie troviĝas la kongresa oficejo? Isto-
imišljeniče, gdje se nalazi kongresni ured? 

Kamaradoj, lernu Esperanton! Drugovi, učite Esperanto! 
Član la se ne upotrebljava pred imenicom, koja je u petom 

padežu ili vokativu, dakle kad se nekog oslovljava ili zove. 
17. L a k t o estas pli nutra ol vino. Mlijeko je hranjivije od 

vina. 
M a l f e l i ĉ o ofte kunigas la homojn. Nesreća često spaja 

ljude. 
Član la se ne mora upotrebiti pred imenicama, koje označuju 

neki materijal (lakto, vitro, fero) ili apstraktni pojam (malfeliĉo, 
amo). 

18. Ĉiu medalo; kies forto, ties vorto; ambaŭ oreloj; 
multe d a libroj. 

Član la se ne upotrebljava iza ĉiu, ĉiuj, ambaŭ, kies, ties, da. 
19. M i a aĵo, l i a mano, ŝ i a ĉapelo, 
Član la ne može stajati pred posvojnim zamjenicama (mia, via, 

i t. d.) niti iza njih. Iznimka od tog pravila navedena je gore 
pod I. 7. 

20. P l i bone estas ŝviti ol tremi. Bolje je znojiti se, nego 
drhtati. 

Član la ne može stajati pred komparativom priloga. 
21. En s o m e r o ni ŝatas vojaĝi. J a n u a r o estas la unua mo-

nato en la jaro. Mi venos al vi m o r g a ŭ. L a pasintan dimanĉon 
mi estis en Zagreb. 

Član la se večinom ne upotrebljava pred vremenskim nazivima 
(somero, januarot mardo i t. d.), osim ako se pred njima nalazi 
pridjev (na pr. l a pasintan dimanĉon). 

22. Se o k u l o ne atentas, d o r s o eksentas. Ako oko ne pazi, 
leđa oćute. U poslovicama se član l a često ispušta. 

23. U navedenim primjerima ove lekcije nisu iscrpljeni svi 
slučajevi, kad se upotrebljava odnosno ne upotrebljava član la, 
ali je obuhvaćena većina slučajeva i to oni, koji su najvažniji. 
Početnici, kao što je već rečeno na početku ove knjige, ne moraju 
mnogo razbijati glavu uporabom člana, jer s vremenom svaki espe-
rantist stekne u tom pogledu veću ili manju sigurnost, prema 
tomu, do kojeg stupnja uznapreduje u Esperantu. Ako se ne zna, 
treba li ili ne u stanovitom slučaju upotrebiti član, najbolje je 
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držati se Zamenhofova savjeta, prema kojem je b o l j e n e u p o-
t r e b i t i č l a n, n e g o g a p o g r e š n o u p o t r e b i t i . 

Evo nekoliko općenitih pravila o upotrebi člana l a: 
a) član la treba upotrebiti, ako se pred riječ mogu metnuti, 

bez promjene smisla, riječi tiu, ĉiu, ĉiuj, sola; 
b) član la ne treba upotrebiti, ako se pred riječ mogu metnuti: 

ia, iu, kelkaj, peco da, multaj, pluraj. 
Primjeri: folio de arbo: iu folio, arbfolio; 

folio de la arbo: iu folio de tiu arbo, de difinita arbo; 
la folio de arbo: tiu, difinita arbfolio; 
la folio de la arbo: tiu, difinita folio de tiu 

difinita arbo: aŭ ĉiu folio de ĉiu arbo; 
folioj de arbo: kelkaj aŭ multaj arbfolioj; 
folioj de la arbo: kelkaj aŭ multaj folioj de 

tiu, difinita arbo, de la arbo, pri kiu ni parolis; 
la folioj de arbo: tiuj arbfolioj, aŭ ĉiuj arbfolioj; 
la folioj de la arbo: ĉiuj folioj de tiu, difinita arbo. 

HEJMA TASKO 

1. Konačno sam načao adresu, koju sam tako dugo tražio. 2. 
Očima gledamo, a ušima slušamo. 3. Ribe žive u vodi. 4. Zemlja 
se vrti oko sunca. 5. Stari često ne razumiju mlade. 6. Čekat ću 
vas kod ugla apoteke u četiri popodne. 7. Mnogi naši iseljenici žive 
u dalekoj Americi. 8. Obavijestite me o primitku ovog lista. 9. U 
moru žive najveće životinje. 10. Glavni grad Engleske je London. 
11. Istomišljenik Teo Jung je urednik novina „Heroldo de Espe-
ranto". 12. Što želite, druže? 13. Zlato je sjajna kovina. 14. Moja 
ulica je daleko od središta grada. 15. U srijedu sam bio bolestan, 
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TRIDEKTRIA LECIONO 

I. Mi aŭdas infanon, kiu ploras: mi aŭdas infanon plorantan. 
Mi aŭdas, ke infano ploras: mi aŭdas infanon ploranta: mi aŭdas 
infanon plori. Mi vidas la lunon, kiu leviĝas: mi vidas la lunon 
leviĝantan. Mi vidas, ke la luno leviĝas: mi vidas la lunon levi-
ĝanta: mi vidas la lunon leviĝi. Ni vidas, ke Esperanto progresas: 
ni vidas Esperanton progresanta: ni vidas Esperanton progresi. Mi 
sentas, ke mi resaniĝas: mi sentas min resaniĝanta: mi sentas min 
resaniĝi. Lasu ĉiun iri sian vojon. La vivbezonoj igas la homojn 
labori. Mi vidas birdojn, kiuj flugas: mi vidas birdojn flugantajn. 
Mi vidas, ke birdoj flugas: mi vidas birdojn flugantaj: mi vidas 
birdojn flugi. 

II. Ne ĉiam la homoj opiniis, ke la tero estas ronda: ne ĉiam 
la homoj opiniis la teron ronda. Kia oni vin vidas, tia oni vin 
taksas. Mi ŝatas, ke la kafo estu varmega: mi ŝatas la kafon var-
mega. Tra verdaj okulvitroj1 ĉion oni vidas verda. En nekonata 
societo mi sentas min fremdulo. Vespere ni sentas nin lacaj. Kion 
ni trovas bona, tion la aliaj povas trovi malbona. La tribunalo la 
senkulpan akuziton ne ĉiam proklamas senkulpa. Ne nomu min 
sinjoro, sed amiko. Longa atendo faras la homon senpacienca. Se 
iu estas malbonhumora, lasu lin sola. Ne lasu la pordon nefermita. 
Montru vin inda membro de la socio. Dum vi ĝin ne konas, ne 
prezentu al vi iun aferon facila. La plej kapablan inter ni ni elek-
tis prezidanto; la plej kapablan ni elektis kiel prezidanton. Mi elek-
tis lin kiel prezidanto. Li estimas vin kiel bonan homon. Li esti-
mas vin kiel bona homo. La registaroj devos iam elekti unu lingvon 
internacia: unu lingvon kiel internacian. Ni kolorigis la ĉambron 
blua. Ni kolorigis la bluan ĉambron. La pentristo pentris la belan 
knabinon. La pentristo pentris la knabinon bela. Li pentris ŝin tiel, 
ke la bildo montras, ke ŝi estas sidanta: li pentris ŝin sidanta. Dum 
li pentris ŝin, li sidis: li pentris ŝin sidante. 

III. Mi dezirus demandi vin pri io (oni ne diras: mi dezirus 
demandi vin ion). Nur tion mi petas de vi: nur pri tio mi vin petas 

1 Okulvitroj: očale 
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(ne: mi petas vin nur tion). Mi instruas vin pri Esperanto: mi in-
struas al vi Esperanton (ne: mi instruas vin Esperanton). Mi ne 
instruas vin pri la fiziko: mi ne instruas al vi la fizikon (ne: mi 
ne instruas vin la fizikon). 

IV. En nia loko troviĝas granda nombro da domoj kaj ĉiu domo 
havas sian apartan numeron. Diversajn nombrojn oni skribas per 
diversaj ciferoj. La kosto, prezo, kaj valoro de iu varo preskaŭ 
ĉiam estas tre diversaj, kaj tiel ekzemple por maŝino, kiu kostis al 
la fabrikanto cent dolarojn, kies kosto estis cent dolaroj, la fabri-
kanto postulas prezon de ducent dolaroj, dum la valoro de tiu ma-
ŝino ne atingas eĉ kvindek dolarojn. La monon oni elspezas, la 
libron oni eldonas, la patrolandon oni perfidas kaj la sekreton oni 
malkaŝas. Lerni ian lingvon estas utila afero, kaj montri la langon 
(se oni ne estas malsana) estas maldece. La homa korpo estas ko-
vrita per la haŭto, kaj la korpo de la bovo, ŝafo, lupo, leporo, tigro, 
ktp. estas kovrita per felo. La preparita felo, el kiu oni faras ŝuojn, 
tekojn ktp. estas ledo. La homo povas havi haŭtan malsanon kaj 
ledan monujon. Ĉu ni volas aŭ ne volas, ni povas ricevi leteron, 
saluton, ordonon, batojn ktp., sed ni akceptas, nur tion, kion ni 
volas ricevi. Ricevi monon signifas: enspezi. Oni akiras tion, kion 
oni havigas al si per sia penado, oni do povas akiri domon, ami-
kon, scion ktp. Gajni ion oni povas ankaŭ sen aŭ preskaŭ sen pe-
nado, plie per favoro de la sorto ol per penado, kaj tiel oni gajnas 
monon ekzemple en kartludo kaj en loterio. La proverbo diras: kiu 
ne riskas, tiu ne gajnas. Se oni akiras aŭ gajnas ion utilan, oni 
profitas. La proverbo diras: dum du militas, la tria profitas. Se ni 
akiras la monon per laboro, ni perlaboras. Kiom vi perlaboras mo-
nate? Pli aŭ malpli pezaj estas ĉiuj aĵoj, kiujn oni povas pesi per 
la pesilo, kaj kio malmulte pezas, tio estas malpeza. Unu hekto-
litro da akvo pezas cent kilogramojn. Facila estas tio, kio estas fa-
rebla sen granda peno. Ekzistas do facilaj laboroj, facilaj taskoj, 
kaj Esperanto estas facila, facile ellernebla lingvo, dum la naciaj 
lingvoj estas malfacilaj. La pezan ŝarĝon estas malfacile levi kaj 
porti, kaj la malpezajn aĵojn oni facile portas. Kvieta estas tio, kio 
ne moviĝas. Kiam vento ne blovas, la arbobranĉoj staras senmove, 
kviete. Ankaŭ la homo, kiu ne moviĝas, ne parolas, ne disputas, 
estas kvieta. Trankvila estas la homo, se li ne havas zorgojn, ne 
devas timi pri sia estonto, ne estas malĝoja nek kolera, aŭ, 
mallonge dirite, se nenia malagrablaĵo ekscitas lin. Kiu estas trank-
vila, tiu bone dormas. La homa animo jen ĝojas jen malĝojas, la 
homo do en sia koro povas esti ĝoja aŭ malĝoja. Kiu per eksteraj 
signoj montras sian ĝojon, kiu ŝercas, ridas, kantas, tiu estas gaja. 
La gajuloj estas ĉie ŝatataj. Estu do ĉiam gajaj! La homo, kiu per 
eksteraj signoj, per sia konduto, per la vizaĝo montras sian mal-
ĝojon, estas malgaja. Kiu, irante kun ni, montras al ni la vojon,  
tiu gvidas nin. Se ni volas trarigardi muzeon, kiun ni ne konas, 
ni bezonas bonan gvidanton. Ankaŭ se ni ion lernas, plej bone 
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estas, se iu gvidas nin. La sukceso de la kurso dependas parte de 
la kursgvidanto kaj parte de la kursanoj. Kiu irante kun ni, devigas 
nin iri tien, kien li volas, tiu kondukas nin. La policistoj kondukas 
la arestiton en la malliberejon. La patrino kondukas la infanon je 
la mano. Kanalo kondukas la akvon en la riveron. Per forta premo, 
per rapida gesto oni puŝas, kaj per milda premo, per malrapida 
gesto oni ŝovas ion aŭ iun. La lokomotivo malproksimen forpuŝis 
la vagonojn. En la vivbatalo la fortaj elpuŝas la malfortajn. Mi 
forŝovis de mi la libron sur la tablo. Ne ŝovu la nazon en fremdan 
vazon! Ni enŝoviĝis iom post iom en la homamason kaj atingis ne-
rimarkite ĝis la unuaj vicoj, kaj post fino de la programo, ni tra-
puŝis nin tra la amaso kaj rapide foriris. 

VORTOJ 

II. taksi procijeniti, ocijeniti 
proklami proglasiti 

IV. prezo cijena 
perfidi izdati, iznevjeriti 
deca pristojan 
haŭto koža (na tijelu) 
ŝafo ovca (zapravo: ovan) 
lupo vuk 
leporo zec 
tigro tigar 
felo krzno, životinjska koža 
ledo izrađena, učinjena koža 
sorto sudbina, udes 
loterio lutrija 
proverbo poslovica 

riski riskirati, staviti na 
kocku 

profiti okoristiti se, 
profitirati 

pesi vagati 
kvieta miran, nepomičan 
branĉo grana 
disputi prepirati se 
eksciti uzbuditi 
gaja veseo, veselog 

ponašanja 
aresti uhapsiti, uhititi 
gesto kretnja 
puŝi gurati (naglo, surovo) 
milda blag 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Mi aŭdas infanon, kiu ploras: mi aŭdas infanon plorantan. 
Čujern dijete, koje plače. 

Mi aŭdas, k e infano ploras: mi aŭdas infanon, ke ĝi estas 
ploranta: 

mi aŭdas infanon ploranta: 
mi aŭdas infanon plori, 
Čujem, kako dijete plače: 
Čujem dijete, kako plače: 
Čujem dijete plakati. 

Kako gornji primjeri pokazuju, razlika značenja među rečeni-
cama „Mi aŭdas infanon plorantan" i „Mi aŭdas infanon ploranta" 
sastoji se u tom, da particip plorantan prve rečenice zamjenjuje 
odnosnu rečenicu „kiu ploras", pa budući da taj particip pobliže 
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označuje imenicu infano, on se, kao njezin pridjev, slaže s njom u 
broju i padežu (infanon plorantan), a riječi „infanon ploranta" za-
mjenjuju zavisnu rečenicu, koja počinje veznikom ke (k e infano 
ploras) i koja je preinačena tako, da je subjekt zavisne rečenice 
(infano) pretvoren u objekt glavne rečenice (u: infanon), a predikat 
savisne rečenice (ploras) zamijenjen participom (ploranta). U ovom 
drugom primjeru particip ploranta nije u akuzativu, jer on ne ka-
rakterizira neposredno imenicu infanon kao njezin pridjev (kao što 
je to slučaj u prvom primjeru), nego je on predikat ispuštene reče-
nice, „ke ĝi estas ploranta", koji govori o subjektu te rečenice, t. j. 
o zamjenici ĝi, koja je u nominativu, pa je prema tomu i ploranta, 
slažući se s tom zamjenicom u padežu, u nominativu. 

U drugom primjeru je umjesto participa (ploranta) zgodnije 
upotrebiti infinitiv (Mi aŭdas infanon plori), a ova kombinacija 
akuzativa s infinitivom moguća je iza glagola glavne rečenice, koji 
označuju osjete kao vidiy aŭdi, aŭskulti, senti. 

2. Lasu ĉiun, k e li iru sian vojon: 
lasu ĉiun iri sian vojon. 
Pustite svakog, neka ide svojim putem. 

Akuzativ s infinitivom se može upotrebiti u zavisnim zapovjed-
nim rečenicama, ako je u glavnoj rečenici glagol lasi, igi, helpi 
malhelpi, kako se vidi iz gornjeg primjera kao i iz primjera u espe-
rantskom tekstu ove lekcije. 

II. 3. Ne ĉiam la homoj opiniis, k e la tero estas ronda: ne ĉ i a m 
la homoj opiniis la teron ronda. 

Nisu ljudi uvijek držali, da je zemlja okrugla: nisu ljudi 
uvijek držali zemlju okruglom. 

Tra verdaj okulvitroj oni vidas, k e ĉio estas verda: ĉion 
oni vidas verda. 

Kroz zelene očale se vidi, da je sve zeleno: sve se vidi 
zeleno. 

Ne nomu min sinjoro, sed amiko. 
Ne zovi me gospodin o m, nego prijatelj e m. 

Longa atendo faras, k e la homo fariĝas senpacienca: fa-
ras la homon senpacienca. 

Dugo čekanje čini, da čovjek postaje nestrpljiv: čini čo-
vjeka nestrpljiv i m. 

La pentristo pentris la knabinon bela. 
Slikar je naslikao djevojku li jepom. 

Iza glagola, kojima se 1. kazuje osobno mišljenje o svojstvu, 
o kvaliteti nekoga ili nečega, na pr. opinii (misliti, držati), vidi 
(vidjeti), senti (ćutjeti, osjećati), trovi (naći), ŝati (voljeti, cijeniti). 
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2. kojima se pridaje nekomu ili nečemu neko svojstvo, na pr. nomi 
(imenovati), aserti (tvrditi), proklami (proglasiti), 3. koji označuju 
radnju, kojom se čini, da netko ili nešto stekne neko svojstvo (ili da 
svojstvo nekoga ili nečega, koje već postoji, postane poznato, očigled-
no i sl.), na pr. fari (činiti), kolori (obojiti), kolorigi (dati obojiti), 
pentri (slikati), lasi (pustiti) montri (pokazati), prezenti (predstaviti) 
i t. d., s t o j i u Esperantu o b j e k t (t. j. imenica, koja označuje 
osobu ili stvar, kojoj se pridaje ili koja stiče dotično svojstvo) u 
a k u z a t i v u , a p r i d j e v i l i i m e n i c a , k o j a o z n a č u -
j e s v o j s t v o t o g o b j e k t a , u n o m i n a t i v u (opinii l a 
teron ronda držati zemlju okruglom, vidi ĉion verda vidjeti sve 
zeleno, nomi iun amiko nazvati nekog prijateljem, fari la homon 
senpacienca učiniti čovjeka nestrpljivim, pentri la knabinon bela 
naslikati djevojku lijepom). U hrv. se pridjev ili imenica, koja ozna-
čuje svojstvo, nalazi, u takvim slučajevima, večinom u instrumen-
talu ili 7. padežu (na pr. držati zemlju okruglom), a katkad i u 
akuzativu (na pr. vidjeti sve z e l e n o : „zeleno" ovdje nije nomi-
nativ, nego akuzativ). 

4. Ni elektis lin prezidanto: ni elektis lin kiel prezidanton. 
Izabrali smo ga predsjednikom: izabrali smo ga za pred-
sjednika. 

Li estimas vin kiel bonan homon. On te poštuje k a o dobrog 
čovjeka. 

La registaroj devos elekti unu lingvon kiel internacian. 
Vlade će morati izabrati jedan jezik k a o međunarodni. 

Ovi primjeri pokazuju, da iza gore pod 3. spomenutih glagola 
imenica ili pridjev, koji označuje svojstvo objekta, može umjesto 
u nominativu stajati u akuzativu, ako se pred tu imenicu ili pridjev 
metne riječca kiel (kiel prezidanton za predsjednika, kiel homon kao 
čovjeka, kiel internacian kao međunarodni). U ovim slučajevima se 
kiel prevodi na hrv. sa z a ili k a o. 

Mi elektis lin kiel prezidanton. Ja sam ga izabrao za pred-
sjednika. 

Mi elektis lin kiel prezidanto. Ja sam ga izabrao kao pred-
sjednik. 

Iz ovih primjera se vidi, da ako u ovakvoj rečenici iza kiel stoji 
nominativ, rečenica ima posve drugo značenje, nego kad je iza kiel 
akuzativ. 

5. La pentristo pentris la knabinon bela. 
Slikar je naslikao djevojku lijepom. 

La pentristo pentris la belan knabinon. 
Slikar je naslikao lijepu djevojku. 
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Razlika između prve i druge rečenice je jasna. Prva rečenica 
znači: slikar je naslikao djevojku lijepom, a možda ta djevojka i 
nije lijepa. Druga rečenica znači: slikar je naslikao lijepu djevojku, 
možda ju je i ružno naslikao, ali ona je lijepa. 

6. Li pentris ŝin sidanta. On ju je naslikao, kako sjedi. 
Li pentris ŝin sidante. On ju je naslikao sjedeći 

(dok ju je slikao, on je sjedio). 
Kako vidimo u ovim primjerima, particip sidanta odnosi se na 

objekt ŝin, dok se glagolski prilog sidante odnosi i može odnositi sa-
mo na subjekt rečenice (li). 

III. 7. Nur tion mi petas de vi: nur pri tio mi vin petas. 
Samo to vas molim. 

Mi instruas vin pri Esperanto: mi instruas al vi Esperanton. 
Ja vas učim Esperanto. 

Glagoli peti i instrui (kao i neki drugi, na pr. demandi, pagi 
i t. d.) mogu imati kao objekt u akuzativu istodobno i neku osobu 
i neku stvar, mogu dakle imati uza se d v a a k u z a t i v a (na pr. 
peti iun ili peti ion, moliti nekoga ili moliti nešto). U takvim slu-
čajevima u Esperantu s e n e s m i j u u p o t r e b i t i d v a a k u -
z a t i v a , nego se jedan (i to bilo koji) od njih mora zamijeniti 
prijedlogom onako, kako to pokazuju gornji primjeri. U hrvatskom 
mogu stajati dva akuzativa: „samo t o v a s molim", „ja v a s učim 
e s p e r a n t o " (riječi to i e s p e r a n t o su u ovim primjerima 
akuzativi, koji su po svom obliku jednaki nominativu). 
IV. 8. Nombro (broj), numero (redni broj, broj kuće i t. d.) cifero 
(brojka) 

Prezo (cijena kupovna), kosto (trošak, izdatak, svota potrebna, 
da bi se nešto kupilo uz stanovitu cijenu), valoro (vrijednost). 

Elspezi (izdati novac), eldoni (izdati knjigu), perfidi (izdati 
na pr. domovinu), malkaŝi (odati tajnu) 

Lingvo (jezik, koji se govori), lango (jezik u ustima) 
Haŭto (koža na tijelu ljudi i mnogih životinja), felo (krzno), 

ledo (izrađena, učinjena koža) 
Ricevi (dobiti), akcepti (prihvatiti), enspezi (dobiti, primiti 

novac) 
Akiri (steći, postići), gajni (dobiti u igri, na lutriji, bitku, 

okladu, parnicu), profiti (okoristiti se, steći profit), perlabori (zara-
diti, steći radom) 

Peza (težak), pezi (biti težak, težiti na vagi), pesi (vagati), 
malpeza (lagan na vagi), facila (lagan, lak, ono što se bez velikog 
napora može učiniti), malfacila (težak, ono što iziskuje mnogo truda) 

Kvieta (miran, nepomičan, mirnog ponašanja), trankvila (mi-
ran duševno, onaj, koga ne muči strah, briga, koji nije uzbuđen) 
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Ĝoji (veseliti se), ĝoja (veseo), malĝoja (žalostan, tužan), gaja 
(veseo, u značenju: veselog ponašanja), malgaja (neveseo, u znače-
nju: neveselog ponašanja) 

Gvidi (voditi nekog savjetom, uputama, pokazujući mu put), 
konduki (voditi nekog ili nešto manje više upotrebom sile) 

Puŝi (gurati, rivati naglo, jakim pritiskom, bezobzirno, su-
rovo), elpuŝi (izgurati, istisnuti), ŝovi (gurati blagim pritiskom, po-
lako, obzirno, oprezno). 

HEJMA TASKO 

1. Čujem jureći (kuri) vlak. 2. Svako jutro vas vidim, kako ide-
te u školu (glagol zavisne rečenice prevesti infinitivom). 3. Tko do-
bro spava, taj se ujutro osjeća svježim. 4. Red čini čovjeka zado-
voljnim. 5. Koga ćemo izabrati delegatom? 6. Odgovorite samo ono, 
što vas pitam. 7. Cijena ove robe je mnogo viša od njezine vrijed-
nosti. 8. Danas sam dobio list iz Nizozemske. 9. Hoćete li prihvatiti 
naš prijedlog? 10. Teško je putovati s teškim paketima. 11. Predava-
nje je bilo tako zanimljivo, da su svi slušatelji mirno sjedili sluša-
jući. 12. Kad čovjek obavi svoju dužnost, onda je miran. 13. U na-
šem društvu bilo je vrlo veselo i zabavno. 14. Veselim se, što ćemo 
se naskoro opet vidjeti (međusobno se vidjeti — intervidiĝi). 15. Je -
dan od nas će morati voditi strance po gradu. 16. Kamo vodi ovaj 
put? 
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TRIDEKKVARA LECIONO 

I. La manĝo (manĝaĵo) estas sur la tablo. Super la pordo de la 
societejo troviĝas la surskribo (surskribaĵo) de nia societo. La indu-
striaj landoj interŝanĝas siajn produktojn (produktaĵojn) kun la 
agrikulturaj landoj. Pri havo (havaĵo) najbara oni estas malavara. 
La teritorio inter la riveroj Savo kaj Dravo formas geografian tuton 
tutaĵon). Ni ekskursos en la ĉirkaŭon (ĉirkaŭajon) de nia urbo. Ne juĝu 
pri afero laŭ ĝia ekstero (eksteraĵo). De atendo (atendado) kaj espe-
ro (esperado) pereis multo sur la tero. Zamenhof kun doloro (dolor-
ado) en la koro rigardis la reciprokan malamon inter la diversnaciaj 
loĝantoj de lia naskiĝurbo. Por la progreso (progresado) de nia 
afero ni ŝparu nek monon nek penon (penadon). La firma konvinko 
(konvinkeco) pri la utileco de Esperanto igas la esperantistojn batali 
por ĝi. Hodiaŭ forto (forteco), morgaŭ morto. Pli bona pano sen 
butero, ol kuko sen libero (libereco). Timulo (timemulo) timas eĉ 
sian propran ombron. Ne pekas drinkulo (drinkemulo), pekas ebri-
ulo. Nia loka gazeto ofte publikas (publikigas) artikolojn pri Espe-
ranto. Antaŭ la komenco (komenciĝo) de la kurso, nia kursgvidanto 
prelegis al ni pri la utileco kaj disvastigiteco de Esperanto. Post la 
fino (finiĝo) de ĉi tiu kurso daŭrigu la pliperfektigadon de via ling-
vokono parolante, legante kaj korespondante en Esperanto. Blanka 
ŝoseo serpentas (serpentumas) inter la kampoj. La manĝo (manĝaĵo) 
estas surtable. Dum manĝo (manĝado) oni ne parolas. En nia urbo 
troviĝas multaj novaj konstruoj (konstruitaĵoj, konstruaĵoj). La 
konstruo (konstruado) de la amerikaj altegaj nubskrapuloj daŭras 
nur kelkajn semajnojn. 

Akvo kura (kuranta) — akvo pura. La ĵurnaloj raportas pri la 
plej novaj okazaĵoj (okazintaĵoj) en la mondo. Iujn travivaĵojn 
(travivitaĵojn) ni neniam forgesas. Neniu estas ĉiopova (ĉion po-
vanta). La infano salte (saltante) alkuris. Ne havante sufiĉe da tempo 
ni nur preterfluge (preterflugante) trarigardis la urbajn vidinda-
ĵojn. La sekvan (sekvontan) ĵaŭdon ni ne havos la kunvenon. 

Nokte (dumnokte) ĉiuj koloroj egalas. Dum la Esperanto-kong-
reso ĉie en la kongresurbo oni renkontas strate (surstrate) perso-
nojn kun la verdaj steloj. Mi korespondas nur letere (perletere). Se 
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vi ne havas plumon, skribu krajone (perkrajone). Ni ekskursos piede 
(perpiede) al la najbara vilaĝo. Pro granda okupiteco mi malofte 
troviĝas hejme (ĉehejme). Kore (elkore) vin salutas via amiko. La 
polvan (polvoplenan) veston oni devas brosi (brospurigi). La leteron 
oni devas ĝuste adresi (adresprovizi). Se ni iras strate dum pluva 
vetero, niaj ŝuoj fariĝas kotaj (kotmalpuraj). Kie la esperantistaro 
kongresos (kongresfaros) sekvajare? Se estas malvarme, ni butonas 
(butonligas, butonumas) la mantelon. 

II. Ĉiumerkrede vespere ni havas kantadon (ne: kanton!). Sur 
la korto sekiĝas tolaĵoj (ne: toloj). En la botanika ĝardeno troviĝas 
multaj interesaj kreskaĵoj (ne: kreskoj). Ni venkos nur, se inter ni 
regos unueco (ne: unuo). Dormemo (ne: dormo) malrapidigas laboron. 
Kie nun troviĝas la ekskursanta gvidanto de nia societo (ne: ekskursa; 
ekskursa gvidanto, la gvidanto de la ekskurso, povas esti ankaŭ alia 
persono). 

III. Ĉiu komenco estas malfacila. Malfacila estas ĉiu komenco. 
Estas malfacila ĉiu komenco. Ĉiu komenco malfacila estas. Malfacila 
ĉiu komenco estas. Estas ĉiu komenco malfacila. 

Esperanto prezentas la sole veran solvon de la problemo de inter-
nacia lingvo (ne: Esperanto la sole veran solvon de la problemo de 
internacia lingvo prezentas). Hieraŭ li rakontis al ni pri sia malprok-
sima lando (ne: Li hieraŭ pri sia malproksima lando rakontis al ni). 
Esperanto konstante disvastiĝas. Ŝi bele kantas. Ĉu vi min aŭdas? Li 
ĝin trovis. Mi deziras dormi (ne: Deziras mi dormi). Mi intencas frue 
ellitiĝi. Ĉu vi volas lin vidi? Bona ideo venas post pereo (ne: Bona ve-
nas ideo post pereo). Ĉiu mano al si altiras (ne: Ĉiu al si mano altiras). 
Timo havas grandajn okulojn (ne: Timo grandajn havas okulojn). Ne 
tio min interesas (sed io alia). Tio ne min interesas (sed iun alian). Tio 
min ne interesas (sed estas indiferenta al mi). Ankaŭ li prelegis 
hieraŭ en la klubejo (krom aliaj ankaŭ li). Li ankaŭ prelegis hieraŭ 
en la klubejo (li ne nur troviĝis en la klubejo, sed ankaŭ prelegis). 
Li prelegis ankaŭ hieraŭ en la klubejo (krom hodiaŭ, ankaŭ, hieraŭ). 
Li eĉ montris al ni kelkajn librojn (ne nur parolis pri ili). Li montris 
kelkajn librojn eĉ al ni (ne nur al siaj samfakaj kolegoj). Li montris 
al ni eĉ kelkajn librojn (ne nur gazetojn). 

Fiŝo serĉas profundon (ne: Serĉas fiŝo profundon). Hundo bojas 
eĉ kontraŭ la reĝo (ne: bojas hundo). Ĉio havas finon (ne: Finon ĉio 
havas). Laboro kondukas al honoro (ne: Al honoro laboro kondukas). 
Amo kreas pacon (ne: Amo pacon kreas). Batu malbonulon, li vin 
flatos — kisu, li vin batos. Ni trovis lin preta por foriro. Ni rigardas 
al la tabulo (ne: Ni al la tabulo rigardas). El fremda poŝo oni pagas 
facile (ne: el poŝo fremda). Li estas homo malgrandanima kaj ege 
avara. Ni iris tra la strato plena de homoj. 

Kuregis knabo per sia tuta forto (li ne staris. ne hezitis, sed 
kuregis). Ne ekzistas regulo sen esceptoj (tute ne ekzistas...). 
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Vi ne povas sukcesi, diras la kontraŭuloj. „Vivu!" ili kriis al la 
parolinto (ne: kriis ili). Ni iru! (ne: Iru ni). Li venu! (ne: Venu li). 
Estis la prezidanto, kiu aranĝis la aferon. La prezidanto mem aranĝis 
la aferon. La aferon aranĝis mi (ĝuste mi, ne iu alia). Ni ja sufiĉe 
penis, nun penu ili (ili, kaj ne ni). Vin oni vokis (ne iun alian, ĝuste 
vin). Pri vi ni parolis (ĝuste pri vi, ne pri iu alia). Granda estis nia 
surprizo. Prezidanto oni lin elektis. Dormi li ŝajnas. En ĉambro ni 
estas (kaj ne ekstere, ne en koridoro). Bele ŝi kantas. Ni havas 
taskon malfacilan (nia tasko ne estas ia ajn, sed ĝi estas malfacila) 
Mi estas certa, ke brilan ni havos sukceson. 

Se ĉiu pagos, kiu devas, ankaŭ mi ĝin faros (ne: Kiam ĉiu tiu, 
kiu devas, pagos, tiam tion faros ankaŭ mi). Mi diras al vi, kion mi 
scias (ne: Mi al vi diras, kion mi scias). Mi vin petas, ke vi min akom-
panu (ne: Mi petas vin, ke vi akompanu min). Mi vidas vin en bona 
humoro. 

VORTOJ 

I. Industrio industrija raporti izvijestiti, 
agrikulturo poljoprivreda izvješćivati 
avara škrt preterfluge (preterflugante) 
tuto (tutaĵo) cjelina letimice 
reciproka uzajamni polvo prašina 
firma čvrst broso četka 
ombro sjena adreso adresa 
peki griješiti provizi snabdjeti. 
ebria pijan butono puce, dugme 
publiki (publikigi) objaviti III. indiferenta ravnodušan 
konstruo zgrada klubo klub, društvo 

(konstruitaĵo, konstruaĵo); fako struka; pretinac, odjel 
gradnja (konstruado) flati laskati 

skrapi strugati; heziti oklijevati 
nubskrapulo neboder escepto iznimka 

surprizi iznenaditi 

GRAMATIČKA RAZJAŠNJENJA 

I. 1. Super la pordo de la societejo troviĝas surskribo 
(surskribaĵo). Nad vratima društvenih prostorija nalazi 
se natpis. 

Por la progreso (progresado) de nia afero. 
Za napredak naše stvari. 

Timulo (timemulo) timas eĉ la propran ombron. 
Plašljivac se boji i vlastite sjene. 

Akvo kura (kuranta) — akvo pura. 
Voda tekuća — voda čista, 
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N o k t e (dumnokte) ĉiuj koloroj egalas. 
Noću su sve boje jednake. 

La p o l v a n (polvoplenan) veston oni devas b r o s i 
(brospurigi). Prašno odijelo se mora četkati. 

Gornji primjeri pokazuju, da se pojedini sufiksi, participni na-
stavci i korijeni kao dijelovi sastavljene riječi mogu izostaviti, ako 
time smisao dotične riječi ili rečenice ne postaje nejasan; to je t. zv. 
p r i n c i p d o s t a t n o s t i (principo de sufiĉo). 

La m a n ĝ o (manĝaĵo) estas surtable. 
Jelo je na stolu. 

Dum m a n ĝ o (manĝado) oni ne parolas. 
Za vrijeme jela se ne govori. 

Kako se vidi iz ovih primjera, različiti tekstovi rečenice mogu 
istoj riječi dati različita značenja, koja okolnost omogućuje, da isti 
skraćeni oblik riječi (u gornjim primjerima: manĝo) može zadržati 
različita značenja, koja su mu davali različiti izostavljeni sufiksi, 
ako mu takva značenja i bez izostavljenih sufiksa daje sadržaj re-
čenice ili kontekst, okolni tekst, esp. kunteksto (tako u gornjim 
primjerima manĝo u prvoj rečenici znači manĝaĵo, a u drugoj man-
ĝado). 

U prvim godinama Esperanta, dok još esperantisti nisu dobro 
poznali značenje mnogih korijena kao ni utjecaj konteksta na zna-
čenje riječi, i uopće, dok još nisu bili vješti u upotrebi tog, tada 
sasvim novog jezika i u iskorišćivanju njegovih izražajnih moguć-
nosti, upotrebljavali su se mnogo više nego danas sufiksi i složene 
riječi. S vremenom esperantska jezična praksa u sve većem broju 
slučajeva otkriva nepotrebnost sufiksa i kod složenica nepotrebnost 
pojedinih korijena, pa se stoga sve više izostavljaju sufiksi i sve se 
više upotrebljavaju jednostavne riječi mjesto složenih, odnosno sve 
jednostavnije složenice, ili drugim riječima, sve se više u Esperantu 
primjenjuje principo de sufiĉo. 

II. 2. Ĉiumerkrede vespere ni havas k a n t a d on. 
Svake srijede navečer imamo pjevanje. 

Sur la korto sekiĝas t o l a ĵ o j. 
Na dvorištu se suši rublje. 

Kie nun troviĝas la ekskursanta gvidanto de nia societo? 
Gdje se sada nalazi voditelj našeg društva, koji je na 
izletu? 

U gornjim rečenicama nikako se ne mogu ispustiti sufiksi -ad-
i -aĵ- odnosno participni nastavak -ant- iz riječi kantado (pjevanje), 
tolaĵoj (rublje) i ekskursanta (onaj, koji se nalazi na izletu), jer bi 
se onda dobile riječi sasvim drugog značenja: kanto (pjesma, po-
pijevka), toloj (platna), ekskursa (izletnički, izletni). Sam kontekst 
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gornjih rečenica ne daje riječima kanto, toloj, ekskursa ona zna-
čenja, koja navedeni sufiksi, odnosno navedeni participni nastavak 
daju riječima kantado, tolaĵoj, ekskursanta, pa su prema tomu ovi 
neophodno potrebni i ne mogu se ispustiti. 

Iz ovog slijedi pravilo, da se za tvorbu riječi moraju upotrebiti 
svi korijeni, afiksi i gramatički nastavci, koji su potrebni, da se 
jasno i potpuno izrazi željeni pojam; to je t. zv. p r i n c i p p o -
t r e b e (principo de neceso), 

Principo de neceso dakle postavlja granicu, preko koje se ne 
može ići kod ispuštanja afiksa i drugih dijelova riječi. 

III. 3. Ĉiu komenco estas malfacila. Svaki početak je težak. 
Malfacila estas ĉiu komenco. Težak je svaki početak. 
Estas ĉiu komenco malfacila. Svaki početak je težak. 

Poredak riječi u rečenici je u Esperantu slobodan, t. j. nije 
vezan nikakvim posebnim pravilima, kao što je to u mnogim narod-
nim jezicima. No ipak ta sloboda nije bez ikakvih ograda. Ona je 
ograničena zakonima mišljenja ili logike, pa se riječi u rečenici mo-
raju, u prvom redu, tako poredati, da rečenica bude jasna. Nejasna 
bi bila rečenica, kad bi se na pr. gornje riječi ovako poredale: „Ĉiu 
malfacila estas komenco". („Svaki težak je početak!"). 

4. a) Esperanto p r e z e n t a s la sole veran solvon de la 
problemo de internacia lingvo. Esperanto predstavlja je-
dino pravo rješenje problema međunarodnog jezika. 

U gornjoj rečenici riječ Esperanto je subjekt (subjekt je ona 
riječ, o kojoj se govori u rečenici), a riječ prezentas je predikat 
(predikat je ona riječ u rečenici, koja govori o subjektu). Gornji 
primjer pokazuje slijedeće pravilo: subjekt i predikat treba da stoje 
neposredno jedan uz drugoga. 

Kad u gornjoj rečenici subjekt i predikat ne bi stajali jedan 
uz drugoga, rečenica bi doduše mogla biti jasna, ali bi bila teže 
razumljiva, kako se vidi iz slijedećeg teksta: E s p e r a n t o la 
sole veran solvon de la problemo de internacia lingvo prezentas. 
(„Esperanto jedino pravo rješenje problema međunarodnog jezika 
predstavlja!"). 

Hieraŭ l i r a k o n t i s al ni pri sia malproksima lando. 
Jučer nam je on pripovijedao o svojoj dalekoj zemlji. 

Subjekt i predikat moraju stajati jedan uz drugoga osobito 
onda, kad je subjekt lična zamjenica, jer je inače izražajnost lične 
zamjenice kao subjekta znatno oslabljena, kako se vidi iz slijede-
ćeg primjera: Li hieraŭ pri sia malproksima lando rakontis 
al ni. 
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Esperanto k o n s t a n t e disvastiĝas. Esperanto se stalno 
širi. 

Ŝi b e l e kantas. Ona lijepo pjeva. 
Ĉu vi m i n aŭdas? Čuješ li me? (Čujete li me?). 
Li ĝ i n trovis. On ga je našao. 

Među subjektom i predikatom smije najviše stajati prilog, koji 
se odnosi na predikatni glagol (na pr. konstante, bela) ili lična za-
mjenica u akuzativu (na pr. min, ĝin u gornjim primjerima). 

b) Mi d e z i r a s d o r m i. Želim spavati. 
Ovaj primjer pokazuje pravilo, da i predikat i njegov infinitiv 

treba da stoje jedan uz drugoga. 
Mi intencas f r u e ellitiĝi. Kanim rano ustati. 
Ĉu vi volas l i n vidi? Hoćete li ga vidjeti? 

Predikat i njegov infinitiv smiju biti rastavljeni najviše pri-
logom, koji s infinitivom dopunjuje predikat (na pr. frue u gor. 
primjeru) ili ličnom zamjenicom u akuzativu (na pr. lin u gor. pri-
mjeru). 

c) B o n a i d e o venas post pereo. Dobra ideja dolazi na-
kon propasti. 

Ĉ i u m a n o al si altiras. Svaka ruka k sebi vuče. 
Uz imenicu stoje pridjev (na pr. b o n a ideo) i pridjevna za-

mjenica (na pr. ĉ i u mano), koji tu imenicu pobliže određuju. 
d) N e t i o min interesas (sed io alia). Ne zanima me to 

(nego nešto drugo). 
Tio n e m i n interesas (sed iun alian). To ne zanima 

mene (nego nekog drugog). 
Tio min n e i n t e r e s a s (sed estas indiferenta al mi). 

To me ne zanima (nego mi je svejedno). 
Ankaŭ li prelegis hieraŭ en la klubejo (krom aliaj 

ankaŭ li). I on je predavao jučer u klupskim prostori-
jama (osim drugih i on). 

L i a n k a ŭ p r e l e g i s hieraŭ en la klubejo (li ne 
nur troviĝis en la klubejo, sed ankaŭ prelegis). On je i 
predavao jučer u klubskim prostorijama (on se ne samo 
nalazio u klubskim prostorijama, nego je i predavao). 

Li prelegis a n k a ŭ h i e r a ŭ en la klubejo (krom ho-
diaŭ, ankaŭ hieraŭ). On je predavao i jučer u klubskim 
prostorijama (osim danas i jučer). 

Li e ĉ m o n t r i s al ni kelkajn librojn (ne nur parolis 
pri la libroj). On nam je čak i pokazao nekoliko knjiga 
(nije samo govorio o knjigama). 

Li montris kelkajn librojn e ĉ a l n i (ne nur al siaj sam-
fakaj kolegoj). On je čak i nama pokazao nekoliko 
knjiga (ne samo svojim kolegama iste struke). 

Li montris al ni e ĉ k e l k a j n l i b r o j n (ne nur ga-
zetojn). On nam je pokazao ĉak i nekoliko knjiga (ne 
samo časopise). 
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Ovi primjeri pokazuju, da prilozi, ne, ankaŭ i eĉ treba da stoje 
n e p o s r e d n o p r e d onom riječju ili skupinom riječi, na koju 
se odnose. Isto to vrijedi i za prilog nur. 

U prednjim primjerima od a) do d) prikazani su najvažniji 
slučajevi p r a v i l a o g r u p a c i j i r i j e č i u r e č e n i c i. 
To pravilo glasi: da rečenica bude jasna i razumljiva, t r e b a 
r i j e č i u r e č e n i c i t a k o g r u p i r a t i , d a s v a k a r i j e č 
s t o j i u z o n u , i l i b a r e m š t o b l i ž e o n o j r i j e č i , n a 
k o j u s e n e p o s r e d n o o d n o s i . 

5. a) F i ŝ o s e r ĉ a s profundon. Riba traži dubinu. 
Primjer pokazuje pravilo, da predikat (serĉas) stoji iza subjekta 

(fiŝo). 
b) Ĉ i o havas f i n o n. Sve ima svršetak. 
L a b o r o kondukas a l h o n o r o. Rad vodi k časti. 

U ovim rečenicama su riječi finon i honoro objekti. Objekt 
je ona riječ u rečenici, na koju prelazi glagolska radnja. U nave-
denim primjerima sadržano je pravilo, da i objekt (finon, al ho-
noro) stoji iza subjekta (ĉio, laboro). 

c) Amo k r e a s p a c o n. Ljubav stvara mir. 
U ovoj rečenici riječ pacon je objekt u akuzativu. Takav ob-

jekt nazivamo i z r a v n i m o b j e k t o m . Gornji primjer po-
kazuje, da izravni objekt (pacon) stoji iza glagolskog predikata 
(kreas). 

Batu malbonulon, li v i n f l a t o s. 
Tuci nevaljalca, on će ti laskati. 

Ako je izravni objekt osobna ili povratna zamjenica, on može 
stajati i pred glagolom (v i n flatos). 

Ni t r o v i s l i n preta por foriro , 
Mi smo ga našli pripravnog za odlazak. 

Ako zamjenica, kao izravni objekt (u gor. primj. lin) ima uza 
se jednu ili više riječi, koje je pobliže označuju (u gor. primjeru 
riječi preta por foriro), tad je bolje staviti tu zamjenicu iza gla-
golskog predikata (u gor. primjeru iza trovis). 

d) Ni r i g a r d a s a l l a t a b u l o. Gledamo na ploču. 
U gornjoj rečenici riječ tabulo je objekt. Ako u Esperantu 

pred objektom stoji prijedlog, takav objekt nazivamo n e i z r a v-
n i m o b j e k t o m . Gornji primjer pokazuje, da i neizravni objekt 
(al la tabulo) stoji iza glagolskog predikata (rigardas). 

e) El f r e m d a p o ŝ o oni pagas facile. 
Iz tuđeg džepa plaća se lako. 

Pridjev, koji pobliže označuje imenicu (pridjev kao atribut), 
stoji pred svojom imenicom (fremda poŝo). 

Li estas h o m o m a l g r a n d a n i m a k a j ege a v a r a. 
On je čovjek uskogrudan i silno škrt. 

Ako imenica ima dva atributa međusobno povezana veznikom 
kaj (u gor. primj. malgrandanima kaj avara), oni stoje iza imenice 
(u gor. primj. iza homo). 
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Ni iris tra la s t r a t o p l e n a d e h o m o j. 
Išli smo ulicom punom ljudi. 

Isto tako atribut (u gor. primj. plena) stoji iza imenice (u gor. 
primj. iza strato), ako je dopunjen riječima, koje ga pobliže ozna-
čuju (u gor, primj. riječi de homoj). 

U primjerima od a) do e) prikazana su najvažnija pravila o 
s l i j e d u r i j e č i u r e č e n i c i , koja se, uz pravila o grupaciji 
riječi, odnose na t . zv. o b i č n i p o r e d a k r i j e č i u r e č e n i c i 
i kojih se u običnom, redovitom izražavanju misli moramo držati, 
ako želimo, da nam rečenica bude jasna i razumljiva. 

6. a) K u r e g i s k n a b o per sia tuta forto. 
(Li ne staris, ne hezitis, sed kuregis). 

Jurio je dječak svom svojom snagom (on nije stajao, nije 
oklijevao, nego je brzo trčao, jurio). 

Ne ekzistas r e g u l o sen esceptoj (tute ne ek-
zistas .. .). Nema pravila bez iznimaka (uopće nema . . .). 

Vi ne povas sukcesi, d i r a s la k o n t ra ŭ u l o j. 
Ne možete uspjeti, kažu protivnici. 

Gornji primjeri pokazuju, ako iz bilo kojih razloga hoćemo u 
rečenici osobito naglasiti predikat, da taj predikat, kojemu je, kako 
smo vidjeli, inače redovito mjesto iza subjekta, moramo metnuti 
pred subjekt. 

Ako tako predikat promijeni svoje mjesto u rečenici, značenje 
rečenice se bitno mijenja, te dok na pr. rečenica „Knabo kuregis" 
izriče samo golu tvrdnju, da je dječak jako trčao, rečenica „Ku- N 
regis knabo" kaže mnogo više: ona pobija nečiju suprotnu tvrdnju, 
da je dječak stajao ili oklijevao ili spavao, te ističe, da je on, na-
protiv, jako trčao. 

Treći gornji primjer pokazuje, da se predikat (u tom primj. 
diras) mora metnuti pred subjekt (kontraŭuloj), da se tako jasno 
naglasi neposredna veza između predikata i prethodne zavisne re-
čenice („Vi ne povas sukcesi"). Ta se veza sastoji u tom, da je 
cijela zavisna rečenica objekt, na koji prelazi radnja predikatnog 
glagola (diras). 

„Vivu!" i l i k r i i s al la parolinto. 
„Živio!" vikali su govorniku. 

Ni iru! Idimo! 
Li venu! Neka dođe on! 

Ako je subjekt lična zamjenica, predikat se ne može naglasiti 
tako, da se metne pred subjekt, jer bi se time naglasio ne predi-
kat, nego lična zamjenica.1 Stoga se ne kaže: „Iru ni!", „Venu li"r 

1 Uzrok tomu leži u glasovnoj strukturi Esperanta: jednosložne lične za-
mjenice li, ŝi, ĝi i t d . ako ih se metne iza predikata, slijede iza nenaglašenog 
sloga, kao na pr. u izreci ,,Iru ni", i budući da su jednosložne i da iza njih 
slijedi stanka, one tim dobivaju osobito jaki naglasak. 
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nego: „Ni iru!", „Li venu!", „Li laboru!". 
b) E s t i s la p r e z i d a n t o, kiu aranĝis la aferon. 

Predsjednik je bio taj, koji je tu stvar uredio (doslovno: 
priredio). 

Subjekt se može naglasiti tako, da se od njega načini posebna 
rečenica sa esti (u gor. primj.: „Estis la prezidanto"), a predikat 
da se pretvori u zavisnu rečenicu (u gor. primj. „kiu aranĝis"). 
Tako od obične rečenice „La prezidanto aranĝis la aferon dobivamo 
gornju rečenicu s naglašenim subjektom. 

La p r e z i d a n t o m e m aranĝis la aferon. 
Predsjednik je sam tu stvar uredio. 

Subjekt se može i tako naglasiti, da se iza njega metne riječca 
mem. 

La aferon a r a n ĝ i s m i (ĝuste mi, ne iu alia). 
Stvar sam uredio ja (upravo ja, ne netko drugi). 

Ni ja sufiĉe penis, nun p e n u i l i (ili, kaj ne ni). 
Ta mi smo se dosta trudili, sad neka se trude oni (oni. 
a ne mi). 

Ako je subjekt lična zamjenica, naglašuje se tako, da se stavlja 
iza predikata, kako se vidi iz primjera. 

c) V i n oni vokis (ne iun alian). 
Vas su zvali (a ne nekog drugog). 

P r i v i ni parolis (ĝuste pri vi, ne pri iu alia). O vama 
smo govorili (upravo o vama, a ne o nekom drugom). 

Objekt se naglašuje tako, da se stavlja pred skupinu subjekt-
predikat (objekt vin pred skupinom oni vokis u gor. primjeru). 

d) G r a n d a estis nia surprizo. 
Veliko je bilo naše iznenađenje. 

P r e z i d a n t o oni lin elektis. 
Predsjednikom su ga izabrali. 

D o r m i li ŝajnas. On spava, kako izgleda (kako se čini). 
Predikatni pridjev, imenica i t. d. naglašuje se tako, da se meće 

pred skupinu subjekt-predikat. 
E n ĉ a m b r o ni estas (ne surstrate, ne en koridoro). 

U sobi smo (ne na ulici, ne u hodniku). 
B e l e ŝi kantas. Lijepo ona pjeva. 

Izraze kao en ĉambro, bele nazivamo adverbnim oznakama. 
Adverbne oznake su riječi, koje se dodaju predikatu i u rečenici 
označuju vrijeme (na pr. ĉiam), mjesto (na pr. en la ĉambro), uzrok 
(na pr. pro kio) i način (na pr. bele). 

Gornji primjeri pokazuju, da se i adverbne oznake naglašuju 
tako, da se stave pred skupinu subjekt-predikat. 
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e) Ni havas taskon malfacilan. Imamo zadaću tešku. 
Atributni pridjev (pridjev, koji pobliže označuje imenicu) na-

glašuje se tako, da se stavi iza imenice (taskon m a l f a c i l a n u 
gor. primj.). 

Mi estas certa, ke brilan ni havos s u k c e s o n. 
Siguran sam, da ćemo sjajan imati uspjeh. 

Gornji primjer pokazuje, da se atributni pridjev može naglasiti 
i tako da se rastavi od njegove imenice umetanjem predikata 
(pridjev brila rastavljen je od svoje imenice sukceso umetanjem pre-
dikata havos). 

U primjerima od a) do e) prikazani su najvažniji principi 
pravila o n a g l a š i v a n j u r i j e č i u r e č e n i c i , što se može 
općenito izraziti ovako: p o j e d i n e r i j e č i i s k u p i n e r i j e č i 
n a g l a š u j u s e t a k o , d a i m s e p r o m i j e n i m j e s t o , 
k o j e i m p r i p a d a u r e d o v i t o m p o r e t k u r i j e č i u 
r e č e n i c i . 

Ovi primjeri ujedno pokazuju, u kako znatnoj mjeri poredak 
riječi utječe na smisao rečenice. 

7. Kiam ĉiu tiu, kiu devas, pagos, tiam tion faros 
ankaŭ mi: 
S e ĉiu pagos, kiu devas, ankaŭ mi ĝin faros. 

Kad svaki onaj, koji mora (koji je dužan), plati, tad ću 
to učiniti i ja: 
Kad svaki koji mora plati, i ja ću to učiniti. 

Kad se mnogo korelativa nagomila u jednoj rečenici, a osobito 
ako se oni nagomilaju jedan uz drugoga, kao u navedenom primjeru 
(kiam, ĉiu tiu, kiu; tiam tion), esperantska rečenica zvuči vrlo ru-
žno. Ovako mnogi gomilaju korelative i zato Esperanto u njihovim 
ustima često tako ružno zvuči. To treba izbjegavati, što je u Espe-
rantu, ako ne uvijek, a ono ipak u velikoj većini slučajeva, mo-
guće. Gornji primjer pokazuje, kako se takva nemelodična rečenica 
može pretvoriti u melodičnu (S e ĉiu pagos, kiu devas, ankaŭ 
mi ĝin (faros), te se iz tog primjera može mnogo naučiti. 

M i al v i diras, kion mi scias: 
m i diras al v i, kion mi scias. 

Kažem ti (kažem vam), što znadem. 
Ako su lične zamjenice rastavljene međusobno samo prijedlo-

gom (kao u gor. primj. mi al vi), to također ne zvuči lijepo, pa to 
treba izbjegavati onako, kako je to prikazano u gornjem primjeru. 

Mi petas v i n, ke vi akompanu m i n: 
mi vin petas, ke vi min a k o m p a n u. 

Molim vas, da me pratite. 
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Ako se lične zamjenice u akuzativu min, vin, lin, ŝin, ĝin, nin 
nalaze na svršetku rečenice (Mi petas v i n, ke vi akompanu m i n) 
i to kvari melodičnost rečenice te stvara monotoniju, ako se često 
ponavlja. To treba izbjegavati tako, da se ove riječi uvijek stav-
ljaju pred predikat (Mi vin p e t a s, ke vi min akompanu). 

Mi vidas vin e n b o n a h u m o r o. 
Vidim vas u dobrom raspoloženju. 

Ako iza ličnih zamjenica u akuzativu (min, vin i t. d.) slijede 
druge riječi (u gor. primj. vin en bona humoro), onda te zamjenice 
ne kvare melodioznost rečenice i zato mogu stajati iza predikata 
(u gor. primj.: vidas vin). 

Ovo su najvažniji primjeri o tomu, kako treba riječi u reče-
nici poredati, da rečenica bude ne samo jasna i lako razumljiva. 
nego i melodična. 

8. I n t e r p u n k c i j a 
Esperanto nema strogih pravila za interpunkciju, no esperant-

ska jezična praksa. koja je izražena u djelima dobrih esperantskih 
pisaca, ustalila je s vremenom stanovite principe o metanju zna-
kova interpunkcije, u što u ovom udžbeniku ne možemo opširnije 
ulaziti. To će svaki esperantist lako uočiti čitajući esperantsku knji-
ževnost i štampu. Ovdje je dosta napomenuti, da je esperantska 
interpunkcija uglavnom slična hrvatskoj. 

Jedino je potrebno nešto više kazati o apostrofu. Apostrof u 
Esperantu naznačuje, da je ispušten ili glas a iz člana la (l') ili 
imenički nastavak -o (na pr. mond' mjesto mondo). Glas a se iz-
ostavlja iz člana la, ako se član nalazi iza prijedloga, koji se svrša-
vaju na vokal, kao na pr. prijedlozi ĉe, pri i osobito često prijed-
log de (ĉe l' koro, pri l' tempo, batoj de l' sorto) ili ako je član la 
pred riječju, koja počinje vokalom (na pr. l' espero). Izostavljanje 
glasa a iz člana la vrši se vrlo često u poeziji (pjesništvu), a u 
prozi mnogo rjeđe i to gotovo isključivo iza prijedloga de. Ime-
nički nastavak -o se izostavlja samo u poeziji (na pr. al la mond' 
eterne militanta), ako je to potrebno radi ritma, s tom iznimkom. 
da se u prozi -o izostavlja samo kod riječi danko u frazama kao 
dank' al via helpo, zahvaljujući vašoj pomoći. 

Riječi se na kraju retka, kad se dio riječi prenosi iz jednog 
retka u drugi, nastavljaju, ako se sastoje od više gramatičkih dije-
lova, prema tim dijelovima (na pr. ricev-ita, ek-iri, dorm-ema, 
far-iĝi, bon-kora, vapor-ŝipo), a inače slično kao u hrv. jeziku. 
Nikad se u slijedeći redak ne prenosi samo zadnje slovo riječi (na pr. 
aparteni-s, labor-o), jer to smeta kod čitanja. 

9. U p o t r e b a v e l i k i h s l o v a 
Velika slova se upotrebljavaju uglavnom kao i u našem jeziku, 

a glavna razlika je ta, da se imena naroda, kao što se vidi iz espe-
rantskog teksta 31. lekcije, pišu malim početnim slovom: kroato, 
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franco, ĉino. Velikim početnim slovom piše se i ime jezika Espe-
ranto za razliku od riječi esperanto, koja znači: tiu, kiu esperas, 
onaj, koji se nada. 

10. P i s a n j e v l a s t i t i h i m e n a 
Ona vlastita imena, koja se u Esperantu često upotrebljavaju, 

dobila su esperantski oblik, pa se zato pišu esperantskim slovima 
i imaju esperantski imenički nastavak -o, na pr. zemljopisna imena: 
Afriko, Ameriko, Azio, Eŭropo, Aŭstralio, Nov-Zelando, Atlantiko, 
Pacifiko, Hinda Oceano, Mediteraneo, Nigra Maro, Ruĝa Maro, Da-
nubo, Monto Blanka, Kaŭkazo, Apeninoj, Alpoj, Budapeŝto, Ĝenevo 
(Ženeva), Novjorko, Romo (Rim), Varsovio (Varšava), Vieno (Beč), 
lična imena Paŭlo, Ludoviko, Johano, Cicerono, Sokrato, Aristote-
lo, ženska lična imena na -a: Eva, Marta, Maria, Katerina i t. d. 

Golema večina vlastitih imena nije dobila esperantski oblik, te 
se ona ili pišu esperantskim slovima i fonetički (t. j. onako, kako 
se izgovaraju), ako pripadaju jezicima, koji ne upotrebljavaju la-
tinska slova (na pr. Puŝkin, Himalaja, Niŝimura, Fuĵiama), a ako su 
iz jezika, koji se služe latinskim alfabetom, pišu se onako, kao u 
dotičnom jeziku (na pr. Goethe, Bordeaux, Alighieri i t. d.). Kod 
imena, koja se pišu kompliciranim pravopisom stranih jezika, dobro 
je, kad se prvi put u tekstu spominju, napisati u zagradi, kako se 
to ime čita, na pr. Bordeaux (Bordo). 

11. K r a t i c e 
U esperantu se, kao i u drugim jezicima, upotrebljavaju u pi-

sanju kratice s točkom na kraju i bez točke, ako je zadnje slovo 
skračene riječi zadržano. 

Najvažnije kratice s točkom na kraju jesu slijedeće: t. e. (tio 
estas), ktp. (kaj tiel plu), k. a. (kaj aliaj), k. s. (kaj similaj), i. o. (inter 
aliaj), t. n. (tiel nomata), ekz. (ekzemple), est. (estimata), del. (dele-
gito), P. V. (Plena Vortaro de SAT). 

Kratice bez točke dijele se na 
a) kratice pojedinih riječi, kao na pr. Esp-o ili E-o (Esperanto), 

esp-isto (esperantisto), s-ano (samideano), s-ro (sinjoro), s-ino (sinjo-
rino), f-ino (fraŭlino), k-do ili kdo (kamarado), d-ro (doktoro), n-ro 
ili nro (numero); 

b) kratice naziva esperantskih organizacija i sl., koje se ne samo 
pišu, nego se većinom i izgovaraju, kao na pr. UEA (Universala 
Esperanto-Asocio), SAT (Sennadeca Asocio Tutmonda), UL (Univer-
sala Ligo), LKK (Loka Kongresa Komitato; izgovara se često: lokoko, 
jer imena svih konzonanata esperantske abecede imaju nastavak -o, 
na pr. b(bo), c(co), ĉ(ĉo), d(do), f(fo). 

Mnogi esperantisti upotrebljavaju kraticu k (bez točke) za riječ 
kaj. 
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12. B i l j e š k a; n o v i a f i k s i i n o v e r i j e č i 
Esperanto se, kao i svaki živi jezik, neprestano razvija i usa-

vršuje, i taj razvitak ima svoju nutarnju i vanjsku stranu. Nutarnja 
strana razvitka je usavršivanje nutarnjeg sastava, strukture Espe-
ranta, koje se sastoji u tom, da se iz postojećeg rječničkog mate-
rijala, primjenom pravila esp. gramatike, stvaraju mnoge nove 
riječi, složene i jednostavne, te primjenom „principa dostatnosti", 
u granicama, koje dopušta „princip potrebe", mjesto starih, pre-
dugih i preteških složenica stvaraju jednostavnije riječi, i uopće 
se usavršuje esp. stil ili način izražavanja. 

Vanjska strana razvitka je u tom, da Esperanto neprestano 
prima u sebe nove jezične elemente, nove afikse i nove korijene riječi, 
koji u Esperanto ulaze uglavnom iz skupine t. zv. internacionalnih ri-
ječi, t. j. riječi, koje se nalaze u svim ili u večini jezika današnjih 
kulturnih naroda. Glavni razlog ulaženja novih jezičnih elemenata 
u Esperanto je taj, što on prodire u sve šira područja ljudske kul-
ture i djelatnosti, u sve specijalnije grane različitih znanosti, tehnike 
i t. d., te se tako za mnoge nove pojmove, koje je potrebno izraziti, 
a za koje Esperanto ili uopće nema ili nema zgodnih izraza, uvode 
novi afiksi i novi korijeni riječi ili neologizmi. Osim ovog glavnog 
razloga, za uvođenje neologizama postoje i drugi kao na pr. potre-
ba, da se kod često upotrebljavanih izraza izbjegnu preduge slo-
ženice (na pr. mjesto vizaĝŝmiraĵo: ŝminko); u pjesništvu, katkad 
i u praktičnom životu, postoji tendencija, da se često upotrebljava-
ne složenice stvorene pomoću prefiksa mal- zamijene posebnim 
korijenima. 

Neologizme uvode u Esperanto večinom pisci stručnih, znanstve-
nih, tehničkih i drugih djela, te stvaraoci lijepe književnosti, osobito 
pjesnici. No nije dosta, da neki novi afiks ili novu riječ predloži ili upo-
trebi samo jedan ili dva autora. Da bi takav neologizam postao sa-
stavnim dijelom Esperanta, potrebno je, da uđe u općenitu upotre-
bu, da ga prihvati većina esperantista, ili ako se radi o stručnom 
terminu, barem većina esperantista određene struke. U suprot-
nom slučaju neologizam ostaje mrtvorođena riječ i pada u zaborav. 
Uglavnom, i gotovo isključivo, prodiru u Esperanto samo neologizmi 
internacionalnog karaktera, jer je većina esperantista i u svojim 
narodnim jezicima na njih naviknuta, no niti sve internacionalne 
riječi ne uspijevaju prodrijeti. Nakon što je esperantska jezična 
praksa pokazala, da se neki novi afiks ili novi korijen već dugo vre-
mena općenito upotrebljava, tada ga službeno prihvati najviši znan-
stveni zavod — Esperantska akademija, i on se službeno prestaje 
smatrati neologizmom. Tako je Akademija službeno prihvatila su-
fikse -aĉ-, -ism- i u najnovije vrijeme -end-, te cijeli niz novih 
korijena riječi, koje su skupljene u šest službenih dodataka Aka-
demije („oficialaj aldonoj de la Akademio"), i dodane prvotnom Za-
menhofovu rječniku „Universala vortaro". One skupa s tim rječ-
nikom sačinjavaju službeni rječnik Esperanta. 
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N o v i a f i k s i. Uz neslužbeni sufiks -i- za nazive zemalja, 
o kojem je bilo govora u 31. lekciji (gram. razj. br. 3) najvažniji 
novi, većinom znanstveni, afiksi, koje još nije prihvatila Akademija, 
jesu slijedeći: 

sufiks -esk- u značenju: sličan, poput (na pr: vireska virino 
muškaračka žena, japaneska pentraĵo slikarija slična japanskoj, 
slikana na japanski način); ovaj sufiks je uveden, da za gornje zna-
čenje zamijeni sufiks -ec- (v. 25. lekc, gram. razj. br. 8); 

sufiks -oid- u značenju: oblika kao (na pr. koroida srcolik, 
serpentoida zmijolik): 

sufiks -oz- u značenju: pun, bogat (sabloza pjeskovit, bogat 
pijeskom, pun pijeska, poroza porozan, pun pora); 

sufiks -iz- u smislu: snabdjeti, zasititi nečim: (elektrizi elek-
trizirati, snabdjeti elektricitetom, salizi zasititi solju); 

sufiks -it- u značenju: upala (bronkito bronhitis, upala dušnice, 
apendicito upala slijepog crijeva); 

prefiks retro- u značenju: natraške, natrag, obratno od običaj-
nog smjera (retroiri ići natraške, retroklini la kapon nagnuti glavu 
natrag); 

prefiks cis- u značenju: s ovu stranu (cisalpa s ove strane Alpa, 
cisrivera s ove strane rijeke); 

sufiks -iv- u značenju: aktivno sposoban, kadar (produktiva 
sposoban, kadar proizvoditi, pagiva sposoban plaćati, solventan). 

Sufiksi -oid-, -oz-, -iz- i -it- su posve znanstveni, i ne preporuča 
se upotrebljavati ih u običnom jeziku, jer se umjesto njih mogu 
posve dobro upotrebiti drugi esp. sufiksi i riječi. 

N o v e r i j e č i . Broj riječi, koje se u Esperantu upotreblja-
vaju, a koje još nije službeno prihvatila Esperantska akademija, 
vrlo je velik. Mnoge od ovih riječi već odavno nisu nove, a veliki 
dio njih potječe još od Zamenhofa. Većina takvih riječi skupljena 
je u „Plena Vortaro", najpotpunijem rječniku Esperanta, koji je 
izdao SAT, a koji je već izišao u četiri izdanja. Ali i izvan „Plena 
Vortaro" ima takvih, starih i novih neologizma, osobito u lijepoj 
književnosti, poglavito u poeziji, bez kojih se suvremena esperant-
ska poezija ne može potpuno razumjeti, a od kojih su najvažniji 
slijedeći: 

a) korijeni, koji zamjenjuju riječi s prefiksom mal-: aperti (mal-
fermi), dura (malmola), febla (malforta), frida (malvarma), kurta 
(mallonga), lanta (malrapida), obskura (malluma), olda (maljuna), 
rara (malofta, maldensa, rijedak), sinistra (maldekstra), tarda (mal-
frua), trista (malĝoja), vaka (malplena);. 

b) ostale riječi: agresi (zapodjenuti rat), ascendi (supreniri, 
uspinjati se, uzlaziti), bebo (infaneto), bunta (diverskolora, mult-
kolora, raznobojan, šaren), descendi (malsupreniri, silaziti), futuro 
(estonteco, budućnost), mitingo (miting, politički zbor), morna (su-
moran), povra (kompatinda, jadan), retikulo (ženska ručna torbica), 
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sendviĉo (sendvič), sterila (senfrukta, besplodan, jalov), tajpi (ma-
ŝinskribi, tipkati, pisati na stroju), trejni (trenirati u športu). 

Dok su riječi u skupini pod b) većinom neophodno potrebne te 
mogu dobro doći svakom esperantistu, rijeći skupine a) se sve mogu 
zamijeniti složenicama s prefiksom mal-, te stoga nisu u većoj mjeri 
prodrle u prozu i nisu još poznate najširem krugu esperantista, 
pa se zato ne preporuća njihova upotreba u prozi, ali u današnjoj 
esperantskoj poeziji se one općenito upotrebljavaju. 

HEJMA TASKO 

1. Ne čekanjem, nego radom postiže se uspjeh. 2. U nutrini 
zemlje je visoka temperatura. 3. Ptice lete velikom brzinom. 4. Svat-
ko voli svoj rodni kraj. 5. Zašto me gledate tako začuđenim (,,ču-
dećim") pogledom? 6. Nitko nije sveznajući. 7. Što je dulje mišlje-
nje, to je jasnija misao. 8. Među braćom ne vlada uvijek bratstvo. 
9. To se ne tiće vas. 10. To se vas ne tiće. 11. Vas se ne tiće to. 12. 
I ja sam tu knjigu čitao. 13. Ja sam i tu knjigu čitao. 14. Ja sam 
tu knjigu i čitao, 15. Sve ono, što je važno, zabilježite!1 

1 Prevedite ovu rečenicu na Esperanto tako, da u rečenici ostane samo 
jedan korelativ (ĉio). 
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